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amb una funció, el gran pú-
blic –pijos inclosos– es va
adonar que el circ podia ser
una cosa diferent d’aquell
espectacle tòpic i decadent,
i l’acceptació d’Alegría va
ser quasi total. Però els tret-

ze anys que ens separen
d’aquell moment són molts
anys, per al nostre públic.
Quant a veles itinerants, el
1998 el panorama a Catalu-
nya era desolador: ni teníem
el Circ Cric ni les nostres pe-
tites companyies tenien el
mercat que comencen a
tenir actualment. Em per-
meto recordar al lector que
el Cric no va irrompre per
segon cop als nostres cir-

E
strenada a Mont-real el
1994 en ocasió del
desè aniversari del Cir-

que du Soleil, la primera
versió d’Alegría va arribar a
Barcelona a l’abril de 1998.
Segons la companyia, l’es-
pectacle vol reflectir l’evolu-
ció del poder a través del
temps i escenificar la transi-
ció de les velles monarquies
a les democràcies actuals,
tot jugant a contrastar el rei
(l’elegit per Déu) amb el pre-
sident (l’elegit pel poble) i a
confrontar la decadència
amb el futur. Dubto que,
tant ara com llavors, el pú-
blic català ensumi aquesta
intencionalitat amagada
sota el vestuari de reminis-
cències versallesques, els
llums d’aranya suggerits en
alguns moments de l’espec-
tacle o l’estilitzada cúpula
que corona l’espai escènic.
També en dubto tenint en
compte el munt d’estímuls
visuals i sonors a què se sot-
met l’espectador durant
quasi dues hores d’especta-
cle, interrompudes per un
llarg entreacte en què se
l’immergeix en un prolix
bany de productes que el
marxandatge de la compa-
nyia col·loca com a esquer a
l’entrada del recinte.

El primer que sobta és
que l’impacte emocional
d’aquest Alegría dista molt
del que ens va produir la
primera versió. Hi ha, pel
cap baix, dues raons que
podrien explicar aquesta di-
ferència. La primera podria
ser una novetat com aquella
en la situació circense del
país. El 1998, el Soleil va
capgirar la visió negativa
que del circ tenia un tant
per cent molt elevat del nos-
tre públic, cansat del dalta-
baix artístic a què ens havia
abocat el circ espanyol des
dels anys seixanta. Només
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L’impacte
d’aquest ‘Alegría’
és inferior al de la
primera versió
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El polsador ucraïnès Denis Tolstov harmonitza una gran força física amb delicats equilibris sobre bastons ■ XAVIER BERTRAL

cuits fins quasi cinc anys
més tard (l’octubre del
2002, després d’un primer
intent, ja molt llunyà en el
temps, els 1981–82). Avui,
gràcies al Cric, a l’Ateneu Po-
pular de Nou Barris i a les
molt diverses companyies
catalanes de circ sense vela
(i també gràcies a festivals
internacionals com Trapezi
o la Bisbal), el nostre espec-
tador coneix molts formats
diferents de circ, que ja li
han format un criteri i li han
determinat unes preferènci-
es personals.

La segona raó (i no
menys important) és que
aquest Alegría no és el ma-
teix espectacle que vam
aplaudir fa nou anys. Han
canviat els artistes i alguns
números (en molts casos no
pas per a bé), i d’altres han
perdut contundència. La
cantant Isabelle Corradi

(que encara es pot apreciar
al CD de l’espectacle) ha
estat substituïda per una
desesmada Nancy Chiche,
de molt poc feeling escènic
i de limitat registre vocal (i
si estava refredada, que em
perdoni la impertinència).
S’ha perdut molt substituint
el número de cingles i ma-
nipulació de cub (Paul Bow-
ler) pel d’elàstics
d’Aleksandr Dobrynin, fat i
buit de contingut. Igual que
els vols a les barres aèries,
que aquí són només un re-
flex dels que ens van fer es-
borronar el 98. Les represes
de pallassos (ara per ara el
número més difícil d’encer-
tar en qualsevol circ) són
massa previsibles. Pel que
fa a la versió de La tempes-
ta de neu, de Slava Polunin,
que aquí coneixem prou bé,
molta salsa i poc tall.

Em puc endur per al re-

cord la fantasia visual als
llits elàstics encreuats (molt
més densa i contundent en
la versió del 98); la bellesa,
aplom i perfecció dels equi-
libris del polsador ucraïnès
Denis Tolstov, i les acurades
simetries, asimetries i com-
plementacions del delicat
ballet en contorsió presen-
tat per les mongoles Mer-
gen Ulzibuyan i Senge
Oyun-Erdene. La nit del
debut de fa nou anys, el pú-
blic es va alçar unànime-
ment per aplaudir la nove-
tat. Aquest cop, bo i que es
va mostrar agraït i va aplau-
dir llargament, quan el pú-
blic es va aixecar va ser per
anar desfilant.
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Elpatrimoni
musical
deGirona
aldescobert

Elisabet Escriche
GIRONA

La setmana cultural del
Conservatori Isaac Albéniz
de Girona permetrà per pri-
mer cop visitar el patrimo-
ni musical del barri vell de
la ciutat. Hi ha programa-
des 26 activitats entre
demà i el 3 de març. “L’ob-
jectiu és fer arribar la músi-
ca a tanta gent com sigui
possible”, va assegurar el di-
rector del Conservatori,
Carles Lama.

El tret de sortida el dona-
rà el concert familiar El
petit Mozart, diumenge al
migdia a la Casa de Cultura.
També hi haurà conferènci-
es com Música i meteorolo-
gia, a càrrec de Alfred Ro-
dríguez Picó, i tallers d’es-
tils musicals com ara el
gospel. El plat fort serà un
itinerari harmoniumístic
pel barri vell divendres que
ve, que permetrà conèixer
instruments que mai han
estat exposats al públic.
Una altra activitat serà la
visita als orgues de Sant
Pere i de la Immaculada de
Figueres el 3 de març.

En l’àmbit més acadèmic,
hi haurà classes magistrals
d’oboè, que farà el professor
del Conservatori de Manre-
sa Ferran Torrens; de trom-
pa, a càrrec de Raül Garri-
do, que imparteix classes als
conservatoris de Sabadell i
Tarragona, i de guitarra,
que durà a terme Àlex Gar-
robé, professor de Musike-
ne. També es faran cursos
sobre la salut i el rendiment
de la veu infantil en la músi-
ca per conscienciar que és
“important” educar la veu.
“Els nens cada cop criden
més i això els provoca ma-
lalties a les cordes vocals”,
va puntualitzar la cap d’es-
tudis, Rosa Masferrer.

El punt final el posarà un
concert dels alumnes del
Conservatori, coproduït pel
centre El Galliner. ■

ElMercatobreladansaalpúblic infantil
‘Origami’, d’Àngels
Margarit, inaugura el
cicle, que programa
tres espectacles

M.P.
BARCELONA

Primer van ser els teatres,
després L’Auditori i el Palau
de la Música, després el
Liceu en òpera i fa menys
d’un mes el TNC en dansa.
Tothom té clar que el públic

infantil –i per extensió el fa-
miliar– és el públic potenci-
al del futur. Ara és el torn
del Mercat de les Flors, re-
convertit en Centre de les
Arts i el Moviment, que ofe-
reix tres espectacles de
dansa per a famílies i esco-
lars.

El cicle, titulat Dan...
Dan... Dansa, l’obre aquest
cap de setmana l’exitós Ori-
gami d’Àngels Margarit, un
muntatge visual i abstracte
que capta perfectament

l’atenció de nens i adults. I
és que aquesta és la variant
que incorpora el Mercat,
oferir dansa contemporà-
nia i demostrar que no cal
ser narratius per arribar als
nens, potser més aviat al
contrari. Origami es pot
veure avui (17.30 h) i demà
(12.00 h) al mòdic preu de
6 euros.

El segon dels espectacles
és Timbuktú, de la compa-
nyia De Meekers, que es
podrà veure els dies 10 i 11

de març, i tancarà aquest
cicle inicial la Companyia
Aracaladanza, que presen-
ta ¡Nada... Nada! el 24 i 25
de març.

El cicle també preveu
funcions per a escolars
d’entre 6 i 12 anys, després
d’haver fet un treball previ
amb el professorat. De mo-
ment ja han confirmat la
seva assistència prop de
2.000 alumnes de 18 esco-
les, de Barcelona, Rubí, Ri-
pollet i Ullastrell. ■

Àngels Margarit recupera ‘Origami’, una peça de dansa
contemporània creada especialment per als infants ■ PAU ROS


