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Primera fila    icult

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
l Mercat de les Flors es con-
vertirà aquest mes d’abril 
en un aparador del circ con-
temporani pel qual desfila-

ran des de singulars artistes interna-
cionals en prestigioses companyies 
com Non Nova i el Cirque Ici, per pri-
mera vegada a Barcelona, fins a una 
rica representació del circ català. 
Companyies consolidades i emer-
gents oferiran un ampli ventall d’ex-
periències, tant per al públic adult 
com el familiar. «Volem donar visibi-
litat al circ que es fa a Catalunya», 
destaca Cesc Casadesús, director del 
Mercat.
 Phia Ménard, ànima de Non No-
va, una artista francesa fascinada 
amb la transformació del cos i de 
l’espai, presentarà dos espectacles 
on juga amb la potència del vent. 
Avui obre el teló amb Vortex, un es-
pectacle molt personal que només  
hi serà fins diumenge. «Com a ma-
labarista m’he proposat el repte de 
treballar amb un material que no 
puc controlar», explica Phia, que 
abans d’operar-se de canvi de sexe 
era Phillipe. A Vortex l’aire que surt 
de potents ventiladors va erosio-
nant el seu cos i va extraient capes 
de la seva aparença inicial. «Al cap-
davall totes les meves obres parlen 
de supervivència, de la lluita con-
tra elements en un combat conti-
nu», afegeix. El seu altre espectacle, 
L’après-midi d’un foehn (només dissab-
te i diumenge), és un original ballet 
aeri inspirat en la cèlebre peça de  
Debussy que li dóna títol. La peça, 
recomanada a partir de 5 anys, fas-
cinarà tant nens com adults amb els 
seus curiosos protagonistes: bosses 
de plàstic voladores, un material in-
animat que agafa vida. 
 Totes les propostes d’aquest cicle 
de circ d’autor tenen en comú la se-
va intenció de fascinar des de la sen-
zillesa, amb històries creades a par-
tir d’idees originals i comptant amb 
la proximitat del públic. 

FESTA TOTAL / Per fer-ho, la majoria 
d’artistes seleccionats prefereixen 
treballar sota una carpa. El Circ Tea-
tre Modern estrena demà Impromptu 
en el seu bufó espai per a 120 perso-
nes ubicat a la plaça de Margarida 
Xirgu. «És una flipada que el Mercat 
ens hagi donat carta blanca per cre-
ar aquest espectacle», afirma l’acrò-
bata Johnny Torres. Números on 
l’imprevist pot donar origen a nous 
camins creatius és la base d’un tre-
ball recolzat per un sòlid equip, amb 
el versàtil equilibrista Quim Giró i 
Anna Pascual, una especialista en 
perxa xinesa, entre altres. «Impromp-
tu és circ en abundància. Una festa, 
sempre diferent, en què dialoguen 
nou artistes». 
 La setmana entrant es donaran a 
conèixer dues noves coproduccions 
més. Joan Català combinarà equili-
bri, dansa i teatre a Pelat, a l’Atrium 
de l’Institut del Teatre. I el veterà 
Jordi Aspa, d’Escarlata Circus, estre-
narà Cabaret petrificat en la intimitat 
de la sala Pina Bausch, del 10 al 13 
d’abril. Una enorme roca amb for-

El Mercat
Prestigioses companyies i artistes 
de primera fila presenten muntatges 
que reinventen el «més difícil encara» 
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«És una flipada que el 
Mercat ens hagi donat 
carta blanca», afirma 
Johnny Torres, del  
Circ Teatre Modern

‘VORtEX’. El cicló transformador de Phia Ménard. Només fins diumenge.

‘MAiuRtA’ Marcel Escolano interpreta
un pallasso amnèsic. De l’11 al 13 d’abril.

‘SEcREt’ Equilibris impossibles de Le
Guillerm i el Cirque Ici. De l’11 al 21 d’abril

‘l’APRÈS-MiDi D’uN FOEHN’ Poesia
aèria. Companyia Non Nova. 5 i 6 d’abril. 

és una carpa
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ma de cor serveix de nexe en aques-
ta creació plena de contrastos. «La 
meva afició per col·leccionar pedres 
s’ha convertit en un espectacle. Pre-
tenc fer viure moments insòlits a 
partir de pedres, fang, paper i tèc-
niques de circ com el llançament de 
ganivets», destaca Aspa.

INSPIRACIÓ MONGOLA/ A la sala de sota, 
la més gran del Mercat, una carpa 
inspirada en les tendes de les tribus 
mongoles acollirà Maiurta, un acla-
mat xou dels veterans Galindos. A 
penes s’ha vist a Barcelona a causa la 
falta de suport de programadors lo-
cals, però ja compta amb dos anys de 
recorregut a l’estranger. «Maiurta és 
un conte sense història i un circ sen-
se proeses», explica el seu creador, 
Marcel Escolano. «És autobiogràfic 
però extravertit», afegeix el pallasso 
que encarna un clown amnèsic que té 
uns records «com a fill de forner» 
que es barregen «amb paròdies d’an-
tics números clàssics».
 Els creadors emergents tindran 
dos aparadors. Aquesta setmana 
alumnes de l’Escola Rogelio Rivel 
transformaran el foyer del Mercat en 
una pista on faran números curts. 
I del 19 al 21 la sala MAC descobri-
rà cada dia tres nous valors, entre 
ells el premiat acròbata Nacho Ric-
ci i la funambulista La Corcoles, en 
xous combinats coordinats per Jordi 
Gaspar, director de la Fira Trapezi de 
Reus. H

Mes d’abril circense a Montjuïc LLL
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UN ÀLBUM AMB PINZELLADES DE JAZZ, RITMES CUBANS I INCURSIONS ELECTRÒNIQUES

classes de claqué perquè em mar·
caré alguns passos. El ritme està 
molt present en tot l’espectacle. I 
hi participarà la ballarina contem·
porània Laura Vilar, en un duo im·
provisat i un solo».
 El Bruno Oro showman deixarà 
pas al Bruno Oro «que canta can·
çons, narra alguna història» i inter-
actua amb uns músics «molt pa·
llassos», avisa. Entre les peces que 
estrenarà en directe, destaca Wise 
man, la que interpreta en acústic a 
EL PERIÓDICO, acompanyat pel sa-
xofon de Marcel·lí Bayer.
 Una peça dedicada al seu germà, 
«un home savi» (com diu el títol) de 
22 anys. «Un superdotat, un fora de 
sèrie que és biòleg i estudia les cèl·
lules mare per combatre l’Alzhei·
mer. A causa d’un estrany bacte·
ri va tenir atacs de vertigen, li van 
trobar una taca al cervell, després 
va entrar en estat de coma, va aga·
far una infecció i es va debatre en·
tre la vida i la mort». La lletra l’hi va 
compondre mentre l’acompanya-
va a l’hospital. «Llavors, no li vaig 
dir res. Però estant junts de viat·
ge a l’Àfrica, ¡van passar coses que 
jo havia escrit en aquesta cançó!» 
Quan finalment la va escoltar, amb 
tota la família, «va 
ser una catarsi de 
llàgrima viva». H

La verdadera vocació de Bru-
no Oro és tocar el piano. Cantar. 
Compondre. De fet, va pel tercer 
disc. «La meva imatge tan medi·
atitzada i associada a la comè·
dia, a productes com Polònia i 
Crackòvia, fa que difícilment la 
gent em prengui seriosament 
en la música. És una lluita com·
plicada –explica el showman–. 
Però espero que aquest àlbum, 
amb un registre clarament allu·
nyat del que faig, ajudi a fer que la 
meva clientela no sigui tan reduï·
da i em vingui a veure». Demà ma-
teix ho comprovarà: presenta Vi-
atge de l’home que esturnuda a la Bi-
blioteca Nacional de Catalunya.
 Bruno Oro va saber que era mú-
sic abans que actor. «Toco el piano 
des dels 10 anys, he escoltat mol·
ta més música que no pas he vist 

director musical de la seva resolu-
tiva i inspirada banda.
 Un grup que no ha tingut pu-
dor de gravar el videoclip de Cuan-
do la vida te da la espalda tócale el cu-
lo entre noies vestides (bé, desves-
tides) amb llenceria. El clip porta 
cua, perquè es remata amb un cul a 
l’aire. «Buscava un punt eròtic, pe·
rò elegant, no bast, ¿eh? I la imatge 
d’aquest cul al final... és tan bonic 
que es justifica per si sol».
 Per a la posada de llarg del disc, 
compta amb el guió de Ramon 
Simó (que ja va firmar el muntatge 
de 4 acords). «A aquest espai que tant 
impressiona –ho diu referint-se a la 
Biblioteca Nacional de Catalunya– 
li vol donar un ambient que s’adigui 
amb el punt de jazz decadent del 
disc, amb tocs de modernitat. La 
volta s’il·luminarà de vermell, nos· 
altres amb colors freds... I estic fent 

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

33 Sense attrezzo 8Oro, després de gravar ‘Wise man’ a EL PERIÓDICO.
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«La gent creu que 
per la meva imatge 
tan mediatitzada 
ho tinc més fàcil 
i no és així»

Més músic que ‘showman’
Bruno Oro es reinvidica com a pianista, cantant i compositor en el seu tercer disc, ‘Viatge 
de l’home que esturnuda’ H Demà el presentarà a la Biblioteca Nacional de Catalunya

obres de teatre. Però amb això de 
la fama, la gent em diu ‘Tu ho deus 
tenir més fàcil, ¿oi?’ Doncs no –es 
lamenta–. Fa que la gent em vegi 
com un oportunista. Que es pen·
si que a aquell que a la tele fa d’Ar·
tur Mas i de Cristiano Ronaldo li ha 
agafat per cantar. No ho veu cohe·
rent. La intolerància és una cosa 
molt llatina».

Paleta estilística

El compacte comença amb una in-
tro donant la benvinguda en els 
quatre idiomes que domina i abor-
da en les seves cançons: català, cas-
tellà, italià i anglès. Desprèn desim-
boltura, espontaneïtat i un buscat 
so molt fresc, fruit de tocar tots els 
músics alhora. I compta amb una 
curiosa paleta estilística, amb tons 
jazzístics (en peces com Jazz i Har-
po); ritmes cubans (Un piano se mue-
re en  La Habana i la divertida Si la vi-
da te da la espalda tócale el culo), i fins 
i tot s’atreveix amb incursions elec-
tròniques (Viva l’amore i Music will 
survive).
 «Jo destacaria, sobretot, més 
maduresa a nivell musical. He tre·
ballat molt, tant la tècnica de piano 
com la composició, a nivell d’har·
monia. I cançons que abans dona·
va per bones ara les descarto», as-
segura un Bruno Oro que firma la 
producció amb el contrabaixista 
Manuel Krapovickas, integrant i 

‘Wise man’ està 
dedicada al seu 
germà, que va 
estar a punt 
de morir

Vegeu l’acústic de ‘Wise 
man’ amb el mòbil o a 
www.elperiodico.cat
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