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A mig camí de l’esport i de
l’espectacle, la lluita lliure
mexicana no és un combat
violent, per molt que ho
ben sembli. “Hi ha una tro-
bada de cossos coreogràfi-
ca”, diu amb suavitat l’ar-
tista Lourdes Grobet (Ciu-
tat de Mèxic, 1940).

Fascinada per aquest
fenomen de masses al seu
país, amb reminiscències
ancestrals de les cultures
prehispàniques, Grobet es
va submergir ja fa 30 anys
en un món en el qual hi ha
molt de desconegut i ocult
rere les màscares dels llui-
tadors. Va ser una privile-
giada: a poc a poc, es va
anar guanyant la seva
confiança i li van obrir les
portes de casa seva, dels
seus altres llocs de feina,
dels espais de trobada
amb els seus amics... El
resultat: un projecte foto-
gràfic que aquesta tardor
s’exhibeix al Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB).

L’exposició Lluita lliu-
re. Retrats de família, que
es podrà visitar fins a l’1 de
novembre, reuneix prop
de mig centenar de foto-
grafies de gran format en
les quals aquests herois,
fills del Mèxic més pro-
fund, revelen amb total na-
turalitat instants i escenes
de la seva vida privada, ben
lluny del ring i de la cridòria
d’un públic que els idola-
tra, que s’inspira en la seva

extravagant indumentà-
ria per vestir-se i que imita
els seus gestos. N’hi ha que
exerceixen de dentistes o
de taxistes, d’altres conti-

nuen la seva jornada labo-
ral com a personal de se-
guretat en un bar. Les do-
nes, que des de fa mig se-
gle prenen part en les llui-
tes, també van mostrar a
Grobet la seva faceta més
íntima. I els exòtics, que
és com es coneixen els
lluitadors masculins que
es transvesteixen, tam-
poc no s’hi van negar.

A més de les fotografies,
es projecten fragments de
pel·lícules protagonitza-
des per El Santo, el En-

mascarado de Plata, el
més famós i venerat lluita-
dor de tots els temps. En-
tre els anys seixanta i vui-
tanta, va participar en mig
centenar de films de sèrie
B, avui cinema de culte.

Aquesta exposició obre
el nou festival internacio-
nal de Mèxic a Barcelona,
MXaBCN, que es durà a ter-
me els pròxims tres mesos
al CCCB, la Casa Amèrica i
la Filmoteca de Catalunya,
amb l’impuls del Consolat
General de Mèxic. ■

El CCCB exposa un treball fotogràfic sobre la vida
privada dels grans herois de la lluita lliure mexicana

Fora del ring
Maria Palau
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Vida en família d’una lluitadora ■ LOURDES GROBET

Els lluitadors i 
les lluitadores
d’aquest esport
espectacle són
fills del Mèxic
més profund

Es pot fer circ a la Sala 2 de
L’Auditori. Aquesta vol ser
una demostració que, si hi
ha voluntat, hi ha molts
equipaments sense sufi-
cient equipament tècnic
que també poden oferir
muntatges de circ. La gala
d’entrega dels premis Zir-
kòlika, que s’avancen un
parell de mesos a la data
habitual, se celebrarà di-
marts vinent a L’Auditori.
Enguany, consoliden el
patrocini de BBVA-Funda-
ció Antigues Caixes Cata-
lanes, que premiaran el
millor espectacle segons
un jurat especialitzat amb
16.000 euros a canvi de
quatre actuacions per Ca-
talunya la temporada vi-
nent. La gala, dirigida per
Xavier Erra, inclou núme-
ros de circ amb un guió de

Piti Español i la presenten
els clowns de Rhum. Els
quatre espectacles nomi-
nats a millor espectacle
són Esquerdes, d’Hotel Io-
candi; Pals, de Ciclicus; Si-
fonòfor, d’Animal Reli-
gion, i Xarivari blues, de
Circo Los. Els finalistes
com a companyies emer-
gents són: En Diciembre,
Oriol Escursell, Imaga, Su-
gar i Vol de Ment.

En els últims quatre
anys, el circ ha doblat el
nombre de produccions
(de 85 a 155 produccions a
Catalunya) i també ha do-
blat el nombre de fun-
cions. La salut del circ ca-
talà és notable quan rep
elogis en premis interna-
cionals, tot i que, segons
dades de l’Associació de
Professionals de Circ de
Catalunya (APCC), només
suposa un 2% en la factu-
ració del programa de su-
port a les arts escèniques i
musicals de la Diputació
de Barcelona: hi ha talent
però no s’abandona la seva
precarització. ■

El circ entra
a L’Auditori
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El canvi de dates
dels premis Zirkòlika
busca trobar un nou
segment de públic

Un detall de ‘Pals’ (Grec, 2105), nominat a millor
espectacle dels premis Zirkòlika d’enguany ■ JOSEP AZNAR


