
Evolucionar per
respectar la tradició

L’APUNT propostes més avantguardistes les que finalment
acaben reivindicant les essències. El circ és un clar
exemple de com una de les arts escèniques que
semblaven condemnades a morir ha revifat amb
força gràcies a propostes que, sense defugir la pi-
rueta acrobàtica, han incorporat un sentiment que
explica la naturalesa humana.Jaume Vidal

Normalment, totes les arts tenen una ortodòxia que
els més puristes intenten preservar negant qualsevol
intent de transgredir el mitjà. Com si la innovació fos
un virus que elimina la realitat d’un vessant creatiu.
Ans al contrari, és l’immobilisme el que destrossa
l’evolució artística. I també per desmuntar els prejudi-
cis dels conservadors en les arts, cal dir que són les
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El Circ Cric és un festival
d’amics de Sant Esteve de
Palatordera. Hi ha els ar-
tistes veïns del Vallès
Oriental, i també el seus
còmplices d’escena. Des
del 5 d’abril’aquest dissab-
te i fins entrat el juliol, hi
ha programades accions
els caps de setmana i tam-
bé entre setmana (per a
escolars i colònies, princi-
palment). Destaca l’im-
puls d’un nou festival de
pallasses, que va liderar
Pepa Plana i Tortell Pol-
trona en la primera edició
a Andorra (de caràcter
biennal va aguantar fins al
2009). Arran d’aquella
idea va desplegar-se un
circuït arreu del món.

Ara Macarena Gonzá-
lez, de l’Almazén, ha aixe-
cat un festival de les cen-
dres, tot convidant nova-
ment les pallasses de re-
ferència internacional i
provocant descobriments
amb tastets de 7 minuts
d’un centenar d’artistes
que volen intervenir-hi:
“Ara hi ha pallassos que els
agradaria ser pallasses”,
conclou, divertida.

El festival del Cric pre-
senta, evidentment, l’es-
trena de Tortell Poltrona.
Ara s’ha envoltat d’una
companyia molt jove i par-
teix de la desconstrucció
(en piano i percussió de la
música clàssica).

Poltrona garanteix una
energia molt diferent de la
dels darrers espectacles.
També repeteixen l’expe-
riència entre circ i música
els de La Troba Kung-Fú.
S’adonen que no és neces-
sari pensar en composar

pensant en el circ perquè,
segons comenta Joan Gar-
riga, “són dos llenguatges
molt pròxims”; només cal
acabar de fixar el detall en
el darrer moment. Com-
partint idea es presentarà
Violeta (que s’estrenarà a
Trapezi). Es traca d’un
muntatge de 12 artistes:
els 5 músics de Venancio y
los Jóvenes de Antaño (li-
derats per Dani Álvarez)

amb 7 acròbates de circ.
És un espectacle ambi-
ciós, que prova de trencar
la tendència de petits tas-
tets per sobreviure en el
panorama de pocs recur-
sos del circ català d’avui.
Joan Ramon Graell ha ca-
sat les cançons d’humor i
toc còmic amb la perxa xi-
nesa, el quadrant rus o
l’escala d’equilibris.

Escarlata Circus signa-
rà un Sopar de pedres, a
partir de la recerca que
han fet pel seu darrer es-
pectacle (Cabaret petrifi-
cat) amb la suma d’altres
artistes com ara el poeta
sonor i lúdic Josep Pe-
drals. L’espectacle inclou
un sopar. Hi ha molts al-
tres noms: Albert Pla, Víc-
tor Álvaro, Pepino Pascual
o Claret Clown. ■

El Circ Cric rep el festival de pallasses
que rescaten des de l’equip d’Almazén

Un cartell per
a l’amistat
J.B.
BARCELONA

99
dies s’allargarà aquesta cin-
quena edició del Festival Circ
Cric a Sant Esteve de Palau-
tordera, al Montseny.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Pepa Plana i Toti Toronell estrenen l’espectacle ‘Cues de
pansa’ dins del festival de pallasses ■ CIRC CRIC

va relació amb un tronc,
que ja ha ensenyat a Tàr-
rega i al TNT. L’espectacle
de major distància és Se-
cret, de Johann Le Gui-
llerm, amb una pista per a
400 espectadors.

El circ d’ara mateix
(que el Mercat es nega a
comprometre a haver-lo
de repetir) pretén sumar:
L’escola Rogelio Rivel pro-
posa tapes de circ. La fira
del circ de Catalunya, Tra-
pezi, presenta tres pro-
grames triples que suma
un espectacle aeri i també

un d’esbojarrat, inclassi-
ficable. També l’Ateneu 9
Barris integra el seu com-

binat de circ al cartell. Per
acabar, fins a set munici-
pis s’organitzen tallers de
circ en família.

Pep Forn, director del
Centre Cultural Terrassa,
celebra la connexió amb el
circ contemporani. No-
més fa dos anys que s’hi
han abocat (després de dè-
cades dedicats a la dansa
clàssica): dansa i circ, sí,
convergeixen, com també
confirma Casadesús, que
sovint opta per casar-los
sota el paradigma de les
arts del moviment. ■

ma trinxera

D’esquerra a dreta, detall de ‘Secret’, del Cirque Ici; Ingrid
Esperanza, en un número de suspensió capil·lar; Nacho Ricci, en
una corda de vuit metres; ‘Vórtex’, de Non nova, i ‘Maiurta’, de
Los Galindos ■ CIBILLE/ BRASIL/AZNAR/ BEAUJAULT/ BOVER

El Mercat de
les Flors no es
compromet a
mantenir el cicle,
però sí a escoltar
el sector del circ


