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El Mercat de les Flors torna a 
explorar els límits del circ 
contemporani amb el cicle Circ 
d’Ara Mateix, una manera de 
veure el més nou i 
avantguardista que s’està coent 
a casa nostra i nord enllà. 
Aquests quatre espectacles són 
els imprescindibles!

‘Le Vide’, de Fragan Gehlker, 
Alexis Auffray i Maroussia 
Diaz Verbèke
És absurd treballar la corda 
suspesa  Mirar ns a quin punt 
un home pot estar penjat sense 
estimbar-se? Esbrinar què es 
pot fer sense tenir els peus a 
terra? Fragan ehl er porta ns 
al límit una disciplina del circ 
que van més enllà del trapezi, 
amb l’ajuda d’Alexis Auffray, 
violinista, i Maroussia Diaz 
Verbèke. Del 14 al 17 d’abril.

‘inTarsi’, de Companyia de 
Circ “eia”
Segon espectacle d’una de les 
companyies de circ d’aquí que 
més estan triomfant a Europa. 
Diuen que volen “fer riure 
pensant”. “Aquesta peça és una 
re exió sobre la grandesa de 

trobar-se i la transformació dels 
sentiments”, afegeixen. Del 22 
al 24 d’abril.

‘Sapiens Zoo’, d’Animal 
Religion
Quim Girón és un altre dels 
artistes de circ d’aquí que s’ha 

fet un lloc a Europa, 
gràcies a assumir el risc 
amb naturalitat. Amb 
Indomador ens va deixar 

bocabadats. I ara aspira 
al mateix amb un 

espectacle sobre l’evolució 
que tindrà la seva estrena 
mundial al Mercat de les Flors. 
23 i 24 d’abril.

‘El ball’, de Baro d’Evel Cirk 
Cie.
La companyia de Camille 
Decourtye i Blaï Mateu Trias són 
els autèntics herois del circ 
parit entre França i Catalunya. 
Després del Bèsties del Nadal 
passat, què més podem dir? Ara 
vénen al Mercat amb una peça 
curta de dotze minuts i que, 
diuen, se situa a la frontera dels 
diferents llenguatges dels 
cossos. 24 d’abril. –A.G.
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