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Botes de cowboy un parell de números més 
grans, pantalons de paleta cordats per 
sobre del melic, pit nu, fort, cara rodona i 
petita, ulls clars, cabell ros rapat pels 
costats i dues trenes primes fins a les 
espatlles. Johann Le Guillerm surt a la pista 
de la carpa del seu Cirque Ici a cavall d’uns 
taulons de fusta que es despleguen com si 
fossin onades, amb el mateix mestratge 
tècnic, la mateixa precisió, que Sidi Larbi 
Cherkaoui. Les fa anar com vol, tot 
confirmant allò que deia Arquimedes 
--dona’m un punt de recolzament i mouré el 
món--, equilibrista davant de l’estupefacció 
d’un públic, el d’Annecy (Alta Savoia, est de 
França), avesat a veure espectacles bons. 
Després jugarà amb un mocador, aixecarà la 
cúpula del Palau Sant Jordi amb bastons 
--sense cordes, sense cinta adhesiva, uau!--, 
farà caminar un elefant manufacturat amb 
quatre canyes de pescar, ens hipnotitzarà 
amb un fibló... I controlarà el tempo de les 
nostres vides que haurà quedat atrapat per 
sempre més en un espai de 360º on no hi 
ha res que no sigui analògic. Fustes, cordes, 
llànties... I màgia.

Le Guillerm té 44 anys, maneres 
d’il·luminat i fa més d’una dècada que volta 
món amb el seu Secret. En acabar 
l’espectacle, li demanem qui és el 
personatge que representa en escena. 

Cansat, sense gaire ganes de xerrar, ens 
diu que és tot el que no és ara mateix, “la 
meva cara oculta”. I esbossa un somriure. 
¿Ens està prenent el pèl? Sis hores abans, 
hem pogut passejar amb ell per l’exposició 
que acompanya Secret, Mostration, on 
expandeix tot el seu univers de lentituds 
físiques i químiques, a les antigues 
cavallerisses que acullen de manera 
provisional l’escena nacional d’Annecy, que 
té el teatre en obres.

Ens havien dit que parlava poc, que no hi 
ha vídeos a disposició del públic, que no té 
ni pàgina web, que era més aviat esquerp. 
Però té ganes d’explicar-se ara que 
trepitjarà per primer cop el sud dels 
Pirineus, coronat rei del circ europeu, cridat 
pel Mercat de les Flors per acabar 
d’arrodonir el gran cicle de circ que han 
muntat aquest mes d’abril. Va cancel·lar 
les vacances: es tractava de donar un cop 
de mà als seus col·legues catalans –és 
amic dels Escarlata Circus-- a l’hora de 
mostrar-se en plenitud. Te consciència de 
classe.

Lluny del circ clàssic
“Mai no he caigut”, confessa. Ni ha estudiat 
ciències. Diu que el seu taller és un 
laboratori on, a partir de l’assaig-error, prova 
coses. Secret ha anat depurant-se al llarg 

Los Galindos (Maiurta, de l’11 al 13 
d’abril), Escarlata Circus (Cabaret 
Petrificat, del 10 al 13) i Circ Teatre 
Modern  (Impromptu, del 3 al 6) 
protagonitzaran al Mercat de les Flors 
el més gran festival de circ català fet a 
Barcelona en les últimes dècades, 
molt ben acompanyats per dos dels 
grans referents europeus: la 
companyia Non Nova de Phia Ménard, 
que farà un espectacle per a adults 
(Vortex, del 2 al 6 d’abril) i un altre 
pensat per a nens a partir de cinc anys 
(L’après-midi d’un foehn, 5 i 6 d’abril); i 
el Secret de Johann Le Guillerm. Un 
repòquer amb estrelles d’aquí i d’allà 
que completaran les promeses del circ 
català.  No es perdin, per exemple, el 
Pelat (del 10 al 17 d’abril) de Joan 
Català, o les e-Tapes (del 2 al  6 d’abril) 
creades pels alumnes de l’escola de 
circ Rogelio Rivel.

EL TEMPS  
I LA MÀGIA

Johann Le Guillerm 
protagonitza el cicle Circ 
d’Ara Mateix del Mercat 
de les Flors. Andreu 
Gomila ha hagut d’anar 
fins a l’est de França per 
veure ‘Secret’ i parlar 
amb ell

El millor circ 
català d’ara
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dels anys i, assegura, l’únic que ha fet ha 
estat “retirar tot el que pertanyia al circ 
tradicional”, és a dir, tot el que podria fer 
lliscar el xou cap a la “vulgarització”. No fa 
art contemporani –un col·lega ha vist Anish 
Kapoor en el fibló-- i deixa clar que “el circ 
pot acollir tot tipus d’arts”. Parla de la 
respiració, dels renills de cavall que deixa 
anar en escena, una marca de clown à la 
Charlie Rivel i connexió amb el públic, que 
sempre resta estabornit. I de l’equilibri, 
sobre com construeix estructures 
impossibles sense error. “Busco provocar la 
inestabilitat, la pertorbació”, afirma. Parla, 
esclar, de les emocions.

Aire antic
Malgrat la seva contemporaneïtat, Secret 
conserva un regust antic. No és que li 
agradin les coses velles, sinó, simplement, 
que no li agrada la tecnologia, matisa. Le 
Guillerm demostra fins a on pot arribar un 
home sol si fa servir el que ha après, el seu 
art i el seu enginy. No és l’home contra el 
món, sinó l’home a favor del món. I és 
modernitat, frescor, concentració extrema, 
fins i tot comicitat. Al·lucines i rius.

Per a Le Guillerm el circ és una qüestió de 
punt de vista. “Quan s’observa sempre hi 
ha una cosa amagada al darrere”, confirma. 
Quan l’hem conegut, a la tarda, ens ha 

etzibat d’entrada que ell treballa amb coses 
que “són fora de la capacitat humana, el 
que no es fa servir en la vida quotidiana”. Es 
dedica a observar la natura, com Gaudí 
quan dissenyava voltes que el 1910 
semblaven impossibles, però que ell 
detectava en arbres i plantes. Ell es fixa, diu, 
en les “no grans coses”. El seu món està fet 
de punts. De coses mínimes, de màquines 
que ha construït ell mateix –tot ho fa ell, a 
mà, i potser fins i tot ha cosit la carpa del 
Cirque Ici!-- i que avancen 160 centímetres 
al dia gràcies a la condensació de l’aigua. 
És, diu, la seva manera d’entendre el món, a 
poc a poc.

Ell maneja el temps. A les quatre de la 
tarda havia de marxar, i marxa. L’espectacle 
no ha durat més d’una hora i mitja. Quan ha 
volgut ens ha col·locat dins un forat negre i 
hem oblidat quina hora era. Diu que no és 
un mag, tot i que no l’acabem de creure. 
“Tot el que és màgic avui serà racional 
demà”, dispara, tret de gràcia. Si fundés 
una religió, tindria molts deixebles. No fa 
desaparèixer conills, però si el que fa Le 
Guillerm no és màgia, Leonardo da Vinci era 
un passarell.

‘Secret’ serà al Mercat de les Flors de l’11 
al 21 d’abril dins el cicle Circ d’Ara Mateix 
que comença el dimecres 2 d’abril. 

La primavera circense tindrà un altre 
punt clau al maig amb l’aterratge al 
BTM del Cirque Éloize, un dels grans 
circs de Mont-real, amb el Cirque du 
Soleil i Les Sept Doigts de la Main. 
Seran al BTM del 8 al 18 de maig amb 
ID, un xou urbà, amb catorze artistes 
en escena i tretze disciplines de circ. I 
el descobriment, diu Jeannot 
Painchaud, director de la troupe, de les 
danses urbanes com el breakdance i el 
hip-hop. Un espectacle futurista, no 
gaire optimista, cert, inspirat en un 
univers distòpic i la imatgeria del 
còmic i del grafiti.

Nascuts el 1993, el Cirque Éloize i 
ha creat un segell on es barregen la 
creativitat extrema, la poètica urbana i 
l’humanisme. Amb nou produccions a 
les seves espatlles, han triomfat de 
Broadway al West End, i han obtingut 
infinitat de premis.

Un clàssic del 
circ quebequès
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