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Els ‘animals’
del Baró d’Evel

ocupen el Mercat
LAURA SERRA

BARCELONA. Que la companyia
franco-catalana de circ Baró d’Evel
faci estada al Mercat de les Flors
pels volts de Nadal ja s’ha convertit
en una tradició. El problema per se-
guir-la, enguany, és que la sala prin-
cipal del teatre està en obres –no po-
drà reobrir fins al gener– i que la
companyia no tenia cap obra nova
per estrenar. La solució ha sigut en-
ginyosa: mostrar un laboratori de la
feina que han estat duent a terme
aquest últim curs i fer-ho en altres
espais mai vistos del Mercat. Així, el
recorregut, titulat Obres, es conver-
teix en un viatge per les entranyes
del teatre però també per les entra-
nyes d’una obra de creació. “Es veu-
ran esbossos d’idees, algunes de les
quals formaran part de l’espectacle
que estrenarem el 2015. Serà com ti-
rar llenya al foc de la nostra crea-
ció”, diu Blaï Mateu. El tema del seu
pròxim projecte, que coprodueixen,
per ara, el Mercat de les Flors i el
festival Temporada Alta, continua
sent la recerca de l’animalitat, la im-
perfecció, la fragilitat, els elements
naturals, els oposats.

L’experiment és molt diferent
dels muntatges que s’havien vist
abans al Mercat, com l’exitós Le sort
du dedans i Mazút. Malgrat que hi
ha el seu “univers sensible”, com diu
el director del teatre, Francesc Ca-
sadesús, aquí seran més artistes que
mai: dos cavalls, alguns ocells i 15
humans –músics, actors, acròbates,
ballarins i artistes plàstics que han
col·laborat amb el Baró d’Evel–. Els
espectadors es dividiran en grups de
50 persones i aniran descobrint sor-
preses en racons insòlits. “Ens ho
plantegem com un camí sensitiu per
al públic, que es trobarà en un lloc
imprevist i el que veurà no és el que
pot creure”, explica Camille De-
courtye, l’altra meitat de la compa-
nyia, amb Mateu. Obres només es
podrà veure fins diumenge.e

ARTS ESCÈNIQUES

El circ de l’Ateneu
s’inspira en l’‘Aaart!’

El 18è Circ d’Hivern de l’Ateneu Po-
pular 9 Barris mira cap a la pintura.
L’espectacle Aaart! utilitza el circ
per reivindicar la bellesa una visió
de les arts plàstiques apassionada,
lúdica i plena d’humor.

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA. El circ va ser la font
d’inspiració d’artistes com Pablo Pi-
casso, Georges Seurat, Tolouse-
Lautrec, Alexander Calder i Fer-
nand Léger, que hi van trobar la
connexió entre l’art i la vida que ells
mateixos anhelaven. A més, Picasso
sentia que ell i els saltimbanquis
que va descobrir a París tenien el
mateix caràcter i complien la matei-
xa funció. Si es mira aquest diàleg
entre arts, des de la perspectiva del
circ, “al llarg de tota la història de
l’art s’ha fet aquest exercici de cap-
turar una gestualitat expressiva tan

vella com és el circ”, explica el direc-
tor Xavier Erra, que dissabte estre-
na Aaart!, el 18è Circ d’Hivern de
l’Ateneu Popular 9 Barris. L’espec-
tacle està ambientat en un museu i
hi apareixen obres del renaixentis-
ta Antonello da Messina, els gravats
al·lucinatoris de Francisco de Goya,
els moviments tristos i malenconi-
osos d’Egon Schiele, l’Homo qua-
dratus de Leonardo da Vinci, els re-
trats capgirats de Georg Baselitz, les
cosmogonies de Joan Miró, els re-
trats fets amb fruites de Giuseppe
Arcimboldo i les abstraccions geo-
mètriques de Kazimir Malèvitx en-
carnats en els cinc intèrprets del
muntatge: Carlos Abreu e Lima, Ire-
ne Estradé, Jonathan Frau, Nacho
Flores i Sergio González Caballero.

“Hem volgut evitar les relacions
fàcils. A l’espectacle no hi apareix
cap quadre sobre el circ, hem volgut
buscar relacions que no són evi-
dents però que són més poderoses”,
afegeix el director. Els cinc prota-
gonistes de l’espectacle es perden
en el laberint d’un museu. “Quan
perds la noció de l’espai i del temps,
i t’oblides de les misèries quotidi-
anes, estàs sol davant una pintura
i l’art t’atrapa”, segons Erra. Els es-
colars que ja han vist l’espectacle en
poden donar fe. La companyia re-
cordava ahir com els nens i nenes
quedaven bocabadats o aterrits
quan Carlos Abreu e Lima es con-
vertia en un monstre que remet als
retrats d’Arcimboldo.

Una reivindicació de la bellesa
“L’art molt sovint està molt mal
tractat precisament per la gent que
hi està més a prop, els professors a
les escoles, que aconsegueixen que
25 nens d’una classe de 25 no tornin
mai a un museu. Professors de la

universitat, comissaris, experts, crí-
tics i gent del món dels museus
aconsegueixen que l’art sigui avor-
rit, que se’t faci llunyà, pedant i críp-
tic”, insisteix Erra. L’espectacle,
subratlla el director, és un home-
natge a tota aquesta gent que “bom-
bardeja constantment l’art”. “In-
tentem deixar palès que és molt més
divertit, més lúdic i que està ple
d’humor des de la mirada irreverent
i apassionada del circ”, diu.

A més dels diferents números,
que volen assolir la mateixa bellesa
d’una obra d’art, l’altra sorpresa
d’Aaart! és una pel·lícula rodada
dins les sales de la Fundació Joan
Miró. La institució va obrir les por-
tes de manera generosa als intèr-
prets perquè fins i tot poguessin in-
teractuar amb les obres de Joan
Miró que hi ha exposades.e

Irene Estradé durant el seu número de corda llisa.
Al fons, el quadre de Baselitz que l’inspira. F. MELCION

El 18è Circ d’Hivern de Nou Barris barreja
virgueries escèniques i arts plàstiques

Homenatge
L’espectacle
inclouunfilmen
quèelsartistes
interactuen
ambobres
deJoanMiró

Uns premis de Circ de
Catalunya de Guinness
La carpa del Circ Raluy acollirà di-
marts la 4a edició dels premis de
Circ de Catalunya que atorga la re-
vista Zirkolika. A més del lliura-
ment dels guardons, la gala inclou-
rà un espectacle d’una hora i mit-
ja en què actuaran una vintena
d’artistes de circ, músics, pallas-
sos i ballarins, entre els quals hi ha
els acròbates del Duo Laos i Fran-
cisco Rojas, que actualment treba-
llen al cabaret Palazzo de Berlín.
El públic podrà veure també com
l’artista marcial Jesse intentarà
batre el rècord Guinness de ban-
dera humana d’1 minut i 6 segons
que ostenta un acròbata xinès.


