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CircJohannLeGuillerm,undelsmés innovadors artistes del circ europeu,
queestà fent escola entre elmés joves, porta la sevaproposta aBarcelona
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EDUARD MOLNER

Johann Le Guillerm domina a la
perfecció el concepte d’entrada.
Perquè un artista de circ no surt,
entra a la pista. Per això calça unes
botes de pell girada de sola dura i
forma punxeguda i fa passes pesa-
des i contundents que l’espectador
escolta des de molt abans de veu-
re’l físicament. És una percussió
que va pujant de to i es va acce-
lerant fins que Le Guillerm apa-
reix. Tors nu, musculatura de tre-
ball, rostre concentrat, arrossega
com una bèstia de càrrega un
munt de taulons lligats entre si i
calçats de petits rodaments. En
posar-losdrets respiren com les la-
mes d’un acordió, llavors esde-
venen una mena d’escala sense fi,
o una onada de fusta, damunt la
qual Le Guillerm navega. La seva

no és una força bruta, tot i que
veiem actuar braços i cames, sem-
bla la ment d’un elf el que ho mou
tot. Comença Secret.
Le Guillerm es va formar en la

primera promoció de l’aleshores
recent creada Escola Nacional Su-
perior de les Arts del Circ, una
institució que naixia de la inicia-
tiva delministre de cultura francès
Jack Lang. Graduat amb brillantor
va participar de la creació de La
volière Dromesko (d’Igor i Lilly
Dromesko), va treballar amb el
circ Archaos i va ser cofundador
del Cirque O, abans de crear la
seva pròpia companyia, el Cirque
Ici, l’any 1994, amb la que va pre-
sentar el seuprimer solo,Oùça?, el
1995. L’any 1996, amb només 27
anys, va rebre el premi Nacional
del Circ a França.

Continuem amb Secret. Hi ha
una recerca de la forma en elmun-
tatge de Le Guillerm, la forma
dibuixada amb un guix que esdevé
un moviment continu que nosal-
tres observem durant un temps
determinat però que l’espectacle
deixa clar que no té un origen ni
tampoc un final. Potser un codi
universal, que s’expressa demane-
ra matemàtica. Però l’artista s’es-
força a explicar que les seves tro-
balles no obeeixen el seguiment
d’un mètode científic, sinó més
aviat un tipus d’experimentació
més artesanal, en la tradició del
circ: la provatura, l’assaig, l’error,
la perseverança.

Amb un tub metàl·lic es pot fer
circ? La forma del dibuix de guix
esdevé en tres dimensions, en di-
recte, en viu, en un combat per do-
blegar el material molt semblant a
un domador que s’enfronta a una
fera, però molt més profund per-
què aquí el desafiament no està en
el doblegament de les voluntats
d’un altre ésser vivent, aquí hi ha
una transferència demoviment, de
vida, entre un creador i quelcom,
en principi, inert.

Le Guillerm té una relació espe-
cial amb les màquines. Les seves
màquines no s’alimenten d’ener-
gies alienes a la força del seu mús-
cul, totes elles acaben responent
de manera autònoma a un estímul
inicial, gràcies a una formaconfegi-
da per l’artista. A través d’una re-
cerca artística s’ha trobat el ressort
ocult que fa moure la matèria dis-
posada d’una manera estètica. Jo-
hann Le Guillerm assegura que el
que motiva la seva inquietud són
els desequilibris, un punt de parti-
da que no només explica el seu es-
pectacle Secret sinó La motte (circ
mineral i vegetal) i Monstration
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El circ d’aramateix: aquest títol és un in-
vent de Jordi Jané per a un cicle de circ
que fa una extensa panoràmica sobre
aquest gènere a Catalunya.
Jané, el gran especialista de circ del

país, assegura en el text de presentació
que “la tendència al minimalisme obeeix
al fet que les generacions actuals del circ
han tornat a connectar amb les pulsions
essencialsde l’ésser humà i les volen com-
partir amb el públic des de la proximi-
tat”. Per això la carpa petita, i un espai
comunicatiu “més directe i virginal”, on
es vehiculen “dèries, dubtes i vivències
(...) a través d’una abstracció poètica”,
molt personalitzada.
El mes del circ consistirà en quatre

setmanes d’activitats circenses que van
començar el passat 20demarç i s’allarga-
ran fins al proper 19 d’abril, el dia mun-
dial del circ. Les activitats han estat coor-
dinades per l’Associació de Professionals
del Circ de Catalunya, però han rebut un
impuls fonamental dels delMercat de les
Flors amb la programació d’estrelles
internacionals del circ contemporani
com Johann Le Guillerm o Phia Ménard
(no es perdin les seves propostesVortex i
L’aprés-midi d’un fohen, Ménard pos-
seeix una de les poètiques circenses més
originals del panoramaeuropeu), però so-
bretot amb una amplia representació del
circ contemporani català, “el circ d’ara
mateix”.
Per exemple el Circ Teatre Modern

(Impromptu) que ja vam poder veure
amb un dels espectacles inaugurals de la
companyia en una carpa muntada a la

plaça Margarida Xirgu, a tocar del ma-
teix Mercat de les Flors, l’any 2011. Una
petita carpa per a cent vint espectadors,
patins, acrobàcies i nous artistes. Escarla-
taCircus sónmoltmés veterans, es bellu-
guen des de 1987. Els seus integrants
Jordi Aspa i Bet Miralta són els funda-
dors del Festival Trapezi (1997). Presen-
ten Cabaret petrificat, una proposta d’es-
tètica suggerent i agosarada que refle-
xiona al voltant de la idea de contrast.
Los Galindos també són companyia de
llarg recorregut (va néixer el 1991), aquí
presentenMaiurta, un espectacle que re-
cull l’experiència de l’herència familiar
de forner de Marcel Escolano, pallasso,
malabarista i trapezista. També es podrà
veure JoanCatalà ambun original espec-
tacle que combina dansa, teatre i circ i
que gira al voltant d’un tronc, sobre el
qual l’artista evoluciona generant unamà-
gia especial.
S’aprofita el circ perdonar espai a l’As-

sociació de Circ Rogelio Rivel, que
participaràde l’esdeveniment amb inter-
vencions artístiques curtes de quinze a
vint minuts al vestíbul del Mercat; tam-
bé serà present la veterana fira del circ
Trapezi, amb seu a Reus, que organitza
una mostra de peces de circ també de
petita i mitja durada; i per la resta de la
ciutat i del país cal esmentar la presèn-
cia del programa a Nou Barris, seu de
l’Ateneu Popular, pioner en l’ensenya-
ment i la difusió del nou circ català. I
finalment desenes de tallers de circ en
família que tindran lloc en ciutats com
Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell,
Terrassa i Valls.

(recorregut, instal·lació), les altres
dues peces del projecte global At-
traction que va començar a desen-
volupar entre el 2002 i el 2010,
com a artista associat al Parc de la
Villette de París.
Le Guillerm està sol en escena,

però no fa sol l’espectacle. En el
procés de creació, treballa sol i des-
prés entra la música, i després
l’equip sencer. Sense caixa escèni-
ca és important que tothom sàpiga
què ha de fer. Secret és unamaqui-
nària precisa de rellotgeria on ca-
dapeça téuna funciómolt determi-
nada. Potser la màxima expressió
d’això que diem és la construcció
d’una mena de niu invertit; dese-
nes de llistons disposats de forma
encreuada de manera que van for-
mant la cúpula. L’artista aquí és ar-
quitecte i constructor. Però cons-
tructor del que és efímer. Tot allò
quees fa durant l’espectacle es des-
fà durant l’espectacle. Com els
mandales tibetans que han costat
hores d’esforç i dedicació per tal
que una vegada acabats siguin im-
mediatament esborrats, barrejats,
és la consciència gairebé mística
de l’inalienable pas del temps que
tot s’ho emporta. La bellesa és en
el camí, i de final no n’hi ha mai.
La música que escoltem durant

l’espectacle està escrita en funció
dels números. És un element im-
portant de la capacitat d’evocació
de Secret, Le Guillerm assegura
que el personatge que ha construït
en escena és expressió de la seva
faceta oculta.
Nohi hacàlcul, hi haexperimen-

tació, vivència. A Secret la intel·li-
gència creadora ha esdevingut al-
guna cosa més profunda, intuïtiva,

quevamés enllà del pensament ra-
cional, i per aquesta mateixa raó,
té una enorme força comunicativa.
La comunió dels números de Le
Guillermes trasllada a la platea del
circ.Alguna cosamolt difícil de de-
finir i concretar vincula l’especta-
dor amb un muntatge que fuig de
tots els llocs comuns per assolir el
comú denominador de la condició
humana.
Per això la cerca de la simplici-

tat, la fugida de la sofisticació, el
treball amb materials bàsics, com
la fusta, el metall, el cotó, la llum
d’unaespelma.Secret és lamanifes-
tació de la dramatúrgia d’un circ
contemporani ben allunyat de la
vulgaritat d’algunes expressions
de circ tradicional disfressades de
modernitat. Le Guillerm esmotiva
apartir de la pertorbació fonamen-

tal, dels trencaments de l’equilibri,
i sap que la seva recerca s’adreça a
zonesmolt bàsiques de la sensibili-
tat de l’individu que es mira els
seus espectacles, per això són uni-
versals.
L’art de Le Guillerm ha estat fe-

cund. En les seves propostes, que
ja tenenmés de vint anys,molts ar-
tistes joves s’hi han emmirallat per
desenvolupar projectes propis que
tenen una inequívoca arrel en el
treball de l’artista francès. És el cas
de Jordi Galí, que presentava a la
Fira de Tàrrega del 2013 un espec-
tacle que vam comentar en aques-
tes mateixes pàgines, Abscisse,
molt proper a l’univers de Le Gui-
llerm. Tot i que Galí treballa des
del silenci, mentre que Le Gui-
llerm integra lamúsica comun ele-
ment fonamental de la seva drama-
túrgia i a més hi afegeix el so de la
seva veu, expressat de manera gu-
tural, contundent, animal gairebé.
Unaltre dels artistes que se’npo-

dria reconèixer com a descendent,
Joan Català, serà present en el ci-
cle de circ que el Mercat de les
Flors proposa durant tot el mes
d’abril a la plaça Margarida Xirgu
(veure comentari adjunt).
“Quan observes sempre hi ha al-

guna cosa queno veiem, i aquest és
un punt de partida per a mi”, diu
Le Guillerm. Efectivament, aques-
ta recerca és el que converteix Le
Guillerm en una mena d’alquimis-
ta circenc, que el fa al mateix
temps rigorosament contempora-
ni, innovador i original, vincula l’ar-
tista amb una màgia molt ances-
tral. Perquè el circ tambéés territo-
ri de la fantasia. Fellini ho reflectia
de manera magistral amb la troba-
da del seu Casanova amb un ge-
gant enmig de la boira. De sobte el
més inesperat. El circ. |

Panoràmica

El circ d’aramateix

Le Guillerm és com
un alquimista circenc
innovador i original
però vinculat amb una
màgia molt ancestral

Cirque Ici /
Johann
Le Guillerm
Secret

MERCAT DE LES

FLORS

BARCELONA

De l’11 al 21
d’abril. Especta-
cle del cicle
‘Circ d’ara
mateix’.
Informació a:
mercatflors.cat

En les imatges, diversos moments
de l’espectacle que Johann Le Guillerm
presenta al Mercat de les Flors
FOTOS PH. CIBILLE


