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La física del Cirque du Soleil
El nou espectacle que ofereix la companyia és genuïnament en tres dimensions com n’hi ha pocs

L
a gravitació ha condici-
onat tota la nostra exis-
tència des d’aquell dia re-
mot en què vam ser una 
sopa de bacteris fins a 

la complexa humanitat que som 
avui. Qualsevol parell de cossos 
s’atrauen amb aquella força o, si 
es vol, tot cos està sotmès a la força 
de gravitació exercida per la suma 
de la resta de cossos existents en 
la realitat. Sobre la superfície del 
planeta Terra aquest resultat glo-
bal es diu pes.
 El pes d’un individu viu condici-
ona els seus possibles moviments: 
corrent, saltant, reptant, exca-
vant, nedant, bussejant, planant, 
volant... La vida va sorgir a l’aigua 
i la veritat és que en aquest medi 
es va quedar durant milers de mi-
lions d’anys. A l’aigua l’empenta 
d’Arquimedes anul·la el pes amb 
facilitat, de manera que la mobi-
litat hi és suau, contínua i delica-
da. El primer animal que va acon-
seguir sortir de l’aigua es va trobar 
així amb moltes possibilitats in-
sospitades, però també amb una 
sorpresa majúscula: el seu propi 
pes. El preu per abandonar el pa-
radís marí tridimensional va ser la 
servitud d’haver de quedar-se en-
ganxats a la superfície del terreny 
per la immisericordiosa força de la 
gravetat.
 Els núvols floten en l’aire pel 
mateix que els peixos ho fan a l’ai-
gua, però fins a la invenció del vol 
per part dels insectes, fa uns 300 

milions d’anys, cap ésser viu es des-
plaçava voluntàriament per l’aire. 
I es va haver d’esperar 200 milions 
d’anys més perquè els primers rèp-
tils planadors o les primeres aus 
voladores centressin l’enveja pro-
funda de la resta de les criatures 
vivents. La llibertat és la clau del  
gaudi.

Un raiL de tren o una carre-
tera restringeixen la llibertat a un 
dels dos possibles sentits de la mar-
xa. Trencar aquesta linealitat es-
tén la mobilitat a una superfície i 
en aquest espai creix la llibertat de 
les direccions possibles, però ¡qui-
na esclavitud no poder-se enlairar 
de terra! A l’interior d’una selva es 
recupera la llibertat de les tres di-
mensions sense necessitat enca-
ra de planar o de volar perquè, si 
la selva és prou espessa, llavors a 
prop de cada punt d’un volum hi 
passa un suport vegetal, una bran-
ca, un tronc o una liana. Un peix a 
l’aigua, un ocell en l’aire o un mi-
co en l’espessor de la selva disfru-
ten de la llibertat del genuí espai 
de tres dimensions. Un tren tria li-
nealment, un animal terrestre es-
cull superficialment, però un peix 
a l’aigua, un ocell en l’aire o un mi-
co en l’espessor de la selva escullen 
tridimensionalment. És la lliber-
tat suprema de moviments en el si 
d’un camp gravitatori. És l’emoció 
duradora del bussejador, l’emo-
ció temporal del paracaigudista, 
l’emoció efímera de l’acròbata...
 No havia tornat al circ des que 
era petit, però divendres de la set-
mana passada vaig assistir a l’estre-
na del nou espectacle del Cirque 
du Soleil a Barcelona. Crec que en-
cara no he acabat de tancar la boca 
del tot. Encara tinc, tres dies des-

cine, futbol, òpera, música, dan-
sa, natació... excepte potser per 
algun salt efímer en atletisme, 
bàsquet o ballet. I una cosa així 
no s’aconsegueix amb un truc òp-
tic (ningú reparteix ulleretes a 
l’entrada i les recull a la sortida); 
tot consisteix en una cosa molt 
més ambiciosa com és anul·lar i 
burlar les forces de la gravitació 
segons totes les formes imagina-
bles. En efecte, un cos solca l’aire 
per caiguda lliure, perquè el seu 
pes està confiat a la tensió d’un 
cable invisible, perquè rep l’im-
puls d’uns músculs o d’un altre 
material elàstic, perquè rep l’im-
puls d’una palanca, perquè puja 
o baixa per un artefacte en equili-
bri inestable, perquè una empen-
ta d’Arquimedes neutralitza el 
pes... Tot el colossal escenari està 
contínuament ple de cossos que 
floten, pugen, cauen, llisquen, 
volen i planen per tot el volum de 
l’espai.

EL CaS més poètic és el de 
la petitíssima Valentina suspesa 
de tres o quatre enormes globus 
evolucionant amb elegants piru-
etes sobre els caps dels especta-
dors. Valentina fa en l’aire el ma-
teix que fa un peix a l’aigua. El 
càlcul no és fàcil perquè el pes de 
Valentina ha de ser aquí lleugerís-
simament superior a l’empenta 
dels globus per així baixar lenta-
ment i elevar-se a petició de qual-
sevol estímul (i no lleugeríssima-
ment inferior, amb la qual cosa 
acabaria condemnada al sostre 
de la carpa). La minúscula gran 
Valentina ha de mimar la petite-
sa del seu cos. Volar és bussejar 
en l’aire. H
Director científic de la Fundació La Caixa.

prés, la ment plena de bellesa, de 
color, de música i, sobretot, d’aque-
lla felliniana ingravidesa. Alguns 
amics, més experts en aquests es-
pectacles, se sorprenen de la meva 
sorpresa i em recomanen que dis-
fruti mentre pugui perquè tot aca-
ba cansant. He decidit no cansar-
me mai d’un espectacle així i ja sé 
per què puc assegurar tal cosa.
 El Cirque du Soleil és un espec-
tacle en les seves plenes tres di-
mensions. ¡Això sí que és un genuí 
3D! Pocs ho són. En general, qual-
sevol altre espectacle es desenvo-
lupa amorrat a un món de dues di-
mensions obligat per la despieta-
da força de la gravitació: teatre, 
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Les forces de la 
gravitació s’anul·len
i es burlen segons totes
les formes imaginables
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ELS DISSABTES, CIÈNCIA

almenys una 
cosa va bé: la 
novel·la negra

L
a BCNegra començarà 
aviat a Barcelona amb 
més empenta que mai 
gràcies a l’entusiasme de 
Paco Camarasa, el llibre-

ter incansable de Negra y Crimi-
nal, i a les circumstàncies. Comen-
tava no fa gaire el grec Petros Már-
karis, autor d’Amb l’aigua fins al coll, 
que l’actual crisi està convertint el 
seu país en un infern, però que tot 
el que hi està passant és el paradís 
per a un autor de novel·la negra. I 
em temo que a Barcelona hi està 
passant una cosa semblant.
 A la BCNegra hi intervindran 
aquest any uns 60 autors. No m’es-
tranya, ja que la novel·la negra 
sempre ha tingut un fort compo-
nent de retrat social, i amb el mo-
ment actual n’hi ha per llogar-hi 
cadires. D’acord que Barcelona no 
és la Chicago dels anys 20, però ara 
mateix hi ha elements que fan que 
escriure novel·la negra a Barcelona 
ja no sigui només cosa de lladres i 
serenos. A la collita del 2012 hi tro-

bem de tot, però a mi m’ha interes-
sat especialment, a part de Márka-
ris, la novel·la Fronts oberts, de Pau 
Vidal. Trobo que això de tenir un 
investigador lingüista és molt ade-
quat per a Catalunya, l’únic país 
del món on els llibres de llengua 
s’enfilen a les llistes d’èxits.
 M’ho he passat bé llegint Fronts 
oberts: he rigut per les butxaques 
i hi he trobat interessants reflexi-
ons sociolingüístiques. Per exem-
ple, aquesta sobre els Mossos: «A 
l’hora de la veritat, el cos té tres 
llengües de treball: el castellà, ma-
joritari entre la tropa; el català, 
més abundant en els quadros in-
termedis, i el catanyol, entre els co-
mandaments». ¡Bona aquesta!
 Per cert, el Premi Carvalho ha 
anat a parar aquest any a Márka-
ris. Enhorabona. Però tinc una mo-
desta proposta per a l’any que ve: 
que el premi se’l reparteixin els 
polítics i els especuladors que han 
aconseguit crear l’ambient ide-
al per fomentar la novel·la negra. 
Ningú ha fet tant com ells per revi-
far el gènere. H

XAVIER
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Escriure literatura
de gènere criminal ara i 
aquí ja no és fer-ho només 
de lladres i serenos

El torn

L’ortografia, la gramàtica i «la profetessa»
El ‘cazalla party’ discrepa per la rehabilitació política del ‘no culpable’ Camps

Perlas del paper

rors ortogràfics i grama-
ticals («tubiera», «fabo-
rable», «a deliberado», 
«se hallan pagado») «que 
permeten interrogar-se 
sobre la capacitat del ju-
rat». Així acabava l’edito-
rial, que no va prendre 
en consideració que Rafael Blasco, 
portaveu del PP a les Corts Valencia-
nes, hagués fardat d’haver conegut 
el veredicte abans que es proclamés. 
Cosa que també sabia Rajoy, segons 
va revelar Curri Valenzuela (Abc). 
Aquest diari va entrevistar Camps 
(«És aviat per pensar en la política») sen-

E
l veredicte de no culpabi-
litat per al no innocent 
Camps ha trencat l’har-
monia del cazalla party,  
ferida on furgava la por-

tada de Público (El PP reivindica Camps, 
però no li torna el càrrec).
 El gruix del quiosc coincidia que 
el PP no vol que Camps retorni a la 
primera línia, cosa que rebutja tot 
el cazalla party excepte El Mundo, que 
dijous ja va desaconsellar la rehabi-
litació política de Camps. Ahir va ex-
plicar fil per randa el veredicte i va 
exhibir l’acta de votació del jurat po-
pular valencià, escrita a mà amb er-

«la profetessa» Cospedal per voler 
rehabilitar Camps.
  La Razón també va entrevistar 
Camps («Els que em van acusar no te-
nen prou grandesa per disculpar-se»), 
però per rehabilitar-lo amb l’edi-
torial (Tres anys d’infame cacera) i 
amb articles de González-Pons i 
Rita Barberá. I en això estava La Ga-
zeta, on Carlos Dávila va afusellar 
un altre roig: «Ángel Luna, un sub-
jecte socialista de València que no 
coneix la decència, ha reaccionat 
a l’absolució de Camps amb una 
frase absolutament miserable: 
‘L’esforç ha valgut la pena: Camps 
està políticament acabat’ (...) Pel 
PSOE, ja es veu, el fi justifica els 
mitjans més porcs. (...) ¿Com po-
den individus tan indesitjables co-
brar dels nostres impostos?». H 
XAVIER CAMPRECIÓS

se pronunciar-se sobre el fons. Pe-
rò sí que ho van fer dos columnis-
tes, Ignacio Camacho (L’absolució de 
Camps s’ha tornat per al seu propi partit 
un problema més empipador que el de la 
seva condemna) i Manuel Martín Fer-
rand: reclamava ètica –«més rigor, 
més precisió i cap amfibologia»– a 
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