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CIRC CONTEMPORANI

Quan el circ
retrata

un drama
El pallasso i acròbata Blai Mateu descriu

l’exili dels republicans a la poètica ‘Ï’

Després de l’exitosa Le sort du de-
dans, Blai Mateu torna a Girona i
Barcelona per presentar el solo Ï.
L’espectacle camina entre el circ i
el teatre gestual i es qüestiona la
identitat a partir de l’exili català.

LAURA SERRA

BARCELONA. Per als puristes, el que
fa Blai Mateu a Ï no és circ. Tampoc
no és teatre, tot i que actuï i parli en
català, castellà, francès i anglès. I
als festivals de pallassos, tampoc no
el consideren del ram. El seu circ
contemporani té l’habilitat de cami-
nar per la corda fluixa sense decan-
tar-se, ni tancar-se, a cap disciplina.
Al solo Ï transita més que mai per la
frontera. En aquest espectacle, Ma-
teu –el fill gran del Tortell Poltro-
na i la Senyora Titat– va plantejar-
se per primera vegada els seus orí-
gens, la seva vocació circense, i va
acabar traslladant a l’escenari l’exi-
li dels antifranquistes a França des-
prés de la Guerra Civil.

Resident a França des del 1997
–on va marxar per estudiar circ a les
escoles més prestigioses d’Europa,
perquè a Catalunya no n’hi havia–
i amb una companyia en marxa, el
Baró d’Evel Cirk Cie, Mateu diu que
l’any 2007 va plantejar-se: “Per què
em passo sis hores intentant fer el
mortal enrere?” “Això em va portar
a pensar que si faig circ és gràcies a
la meva família, i si ells en fan és per
culpa de la Guerra Civil i de Fran-
co, per la tristor d’aquella època –re-
vela–. Jo també he sortit de Catalu-
nya per fer circ. Ha estat una mena
d’exili cultural, que és incompara-
ble al drama dels republicans, però
la sensació de deixar les arrels, la
cultura i certes connexions, l’he tin-
guda”, assegura. Ara torna de nou a
casa dels pares, en una funció avui
a Girona (amb entrades exhaurides)
i una temporada del 22 de desembre
al 8 de gener al Lliure de Gràcia.

Identitat i llibertat
Sempre que la companyia Baró
d’Evel encara un espectacle es plan-
teja una qüestió per explorar dra-
matúrgicament. En aquest cas és la
identitat i la cerca de llibertat. I
aquesta idea es plasma a escena de
maneres sorprenents.

La guerra, per exemple, s’il·lustra
amb un treball amb pintura verme-
lla que s’escampa per l’escenari. Un

gran ventilador reprodueix la terri-
ble tramuntana dels camps de refu-
giats, i el sacs que carretejaven els
exiliats són material de propulsió i
caiguda acrobàtica.

Gestualitat, teatralitat, música
en directe, acrobàcia i treball amb
objectes, són les tècniques que va
posant sobre la taula Blai Mateu, un
intèrpret superdotat que ja va de-
mostrar les seves habilitats de pa-
llasso modern en l’íntima Le sort du
dedans, amb la qual van guanyar el
Premi Nacional de circ i el premi
Ciutat de Barcelona de teatre 2010.

Unes videoprojeccions oníriques
i poètiques il·lustren sobre els ob-
jectes la fugida en massa dels repu-
blicans. Les imatges es van rodar
amb deu acròbates als passos fron-
terers dels Pirineus i a les platges
traïdores d’Argelers. “No és un es-
pectacle d’història. Volia contrastar
la teatralitat i la comicitat del pa-
llasso amb una història dramàtica.
La meva generació no ha viscut
aquella època i per tant hi tenim una
relació menys traumàtica”, explica.

Un pallasso en construcció
L’Ï arriba a l’escenari en plena
Guerra Civil i viu la cerca de la lli-
bertat, la identitat, la llengua prò-
pia... Mateu hi veu l’essència del pa-
llasso, en aquest camí per redefinir-
se: “El pallasso sempre intenta sa-
ber qui és, però mai està acabat de
formar, sempre està entre fronte-
res”. Ï s’adona dels fets històrics i
s’hi posiciona. “Hi ha una referència
a l’actualitat, perquè la immigració
encara avui és una realitat: molts
pobles marxen dels seus països for-
çats –explica Mateu–. I també hi ha
una denúncia de la manera com van
estar acollits els 500.000 exiliats es-
panyols a França”.

Amb l’arribada a Barcelona, l’es-
pectacle, el tercer de la companyia
Baró d’Evel, tanca un cicle. N’han
fet una setantena de funcions per
França, sobretot, i Àustria i Alema-
nya, on l’exili també els ha marcat.
Però Blai Mateu no té intenció
d’abandonar aquest pallasso perdut
en una catàstrofe, perquè el fa créi-
xer com a intèrpret. A la cartera
d’obres en gira hi quedaran, doncs,
Ï i Le sort du dedans, mentre dedi-
quen el temps lliure a crear el nou
muntatge que estrenaran el 2012
amb Mal Pelo i que tractarà sobre la
transformació animal.e

500.000 EXILIATS
Les projeccions

mostren el pas pels
Pirineus i Argelers.
JEAN-ALEXANDRE LAHOCSINSZKY

La batalla d’Escarlata Circus
puja al quadrilàter

mada a Barcelona, un buit inexplica-
ble donada la qualitat i originalitat
de les seves propostes, que han vol-
tat per mig món. En la ficció, els dos
protagonistes, entrenador i púgil,
“es debaten entre la vida i la mort en
un espai-temps indefinit, i interpre-
ten un patchwork de situacions del
passat, el futur i el present”, explica
Aspas. L’espectacle, que estrenen
dins el festival Temporada Alta al
Teatre de Salt demà i dissabte, tam-
poc no es pot encabir fàcilment en
un gènere. Té elements de circ, de
teatre gestual i una comicitat a pro-
va de bomba. “És una experiència te-

L.S.

BARCELONA. Escarlara Circus ha
situat els seus últims espectacles en
espais íntims i insòlits: a Devoris
causa, per exemple, Jordi Aspa i Bet
Miralta van convertir la seva peti-
ta carpa en una cuina on jugaven
amb les verdures. Aquesta vegada
Aspa i Piero Steiner (exmembre del
duo còmic Los Los) pugen al ring de
Pugilatus.

La seva batalla és doble. En la re-
alitat, la veterana companyia Escar-
lata Circus, que està a punt de fer 25
anys, lluita per arribar a ser progra-

atral, un espectacle a flor de pell que
també té molt de rock’n’roll perquè
és molt físic”, resumeixen. Andrés
Lima (de la companyia Animalario)
i Bet Miralta han dirigit un xoc
d’emocions que no té tes a veure
amb la boxa ni amb l’equilibrisme.

Reus, sense directors
Escarlata Circus ha dirigit les quin-
ze edicions de la Fira Trapezi, la fi-
ra de referència del circ del país, a
Reus. Al maig van deixar aquesta
tasca i ahir Aspa denunciava que en-
cara no hagin designat un nou equip
directiu. “És vergonyós i una falta
de respecte per als ciutadans”, va
dir. El Consorci del Teatre Fortuny
tampoc no ha escollit director del
CAER, després del cessament de
Cèsar Comte, càrrec del qual depen-
dria el director del Trapezi.e

Els púgils Jordi Aspa i Piero
Steiner cara a cara. GINA ASPA


