
EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 15 D’ABRIL DEL 2016 | 35

Cultura i Espectacles

Si El circ d’ara mateix del
2014 se centrava en el
món personal dels crea-
dors, aquesta vegada bus-
ca la connexió amb les
companyies. El Mercat de
les Flors manté, fins a l’1
de maig, la seva mirada
atenta al circ, com a disci-
plina híbrida que treballa
amb el moviment.

El Mercat de les Flors
busca la complicitat del
sector i, per això, va pro-
posar pensar a l’Associa-
ció de Professionals del
Circ, a la Central del Circ i
al festival Trapezi què po-
dien fer amb la partida
que l’equipament públic
havia destinat per al pro-
grama. En comptes de fer
un cartell amb 10 títols di-
ferents, s’ha apostat per
dues coproduccions: In-
Tarsi, de la companyia
Eia, i Sapiens Zoo, d’Ani-
mal Religion. També se
sumen presentacions de
muntatges express cons-
truïts amb només cinc
dies entre un grup de vuit
artistes del circ i la dansa
sota la direcció de Florent
Bergal (16 d’abril), Ro-
berto Magro (23 d’abril) i
Blai Mateu (30 d’abril).
Finalment el circ d’ara
mateix ha volgut ense-
nyar exercicis que es pre-
paren al Centre de les
Arts del Circ Rogelio Rivel
i, aprofitant que Mateu fa
una presentació express,
es mostra el treball d’El
ball, que ja es va poder
veure en el Temporada
Alta i que suposa una
proposta minimalista, a
diferència del gran repte
que són muntatges com
ara Bèsties, vista recent-
ment al Mercat.

El cicle va arrencar
ahir amb un treball molt
poc vist i que aixeca molta
expectació en el sector
ideat per Fragan Gehlker,

Alexis Auffray i Marous-
sia Diaz Verbèke. Le vide
és una dramatúrgia que
s’adapta als espais que les
sales ofereixen i que par-
teix del treball de corda i
dels salts al buit en què el

risc físic és evident. Gehl-
ker aclareix que la peça té
un rerefons filosòfic ins-
pirant-se en un text de
Camus sobre el mite de
Sísif: “els homes ens pas-
sem la vida fent coses inú-

tils” amb les quals prete-
nem transcendir.

La companyia Eia ha
donat per tancat el seu
muntatge Capas, estre-
nat el 2011. Ara, prepara
una peça que busca la re-

lació entre els diferents
components d’un grup.
InTarsi prové d’un con-
cepte de marqueteria: és
un mosaic de fusta. Així,
els quatre intèrprets
construeixen una peça
que va completant un
quadre. Per últim, Ani-
mal Religion, que estre-
na peça al Mercat, par-
teix d’un circ instintiu:
busca la relació entre
l’home i l’animal. Casade-

sús relaciona el nou títol
amb Chicken legz (Fira-
Tàrrega 2014). El cicle
inclou una peça de Clau-
dio Stellato, La cosa,
amb els troncs com a ele-
ment central en una co-
reografia física.

Si el Mercat integra,
habitualment, company-
ies de circ contemporani
en el seu programa, ara
ha volgut marcar, de nou,
un puntal en una progra-
mació específica. Signifi-
ca que hi haurà un altre
Circ d’ara mateix el
2017? Casadesús ja acla-
reix, com el 2014, que no
sap si es repetirà. De fet,
ja hi ha previstes entre
tres i quatre produccions
de circ per a la temporada
vinent i sembla que en tot
cas es podria preveure a
partir del 2017/18. ■

Circ en companyia
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El Mercat de les Flors reprèn el cicle ‘El circ d’ara mateix’ de fa una parell d’anys
però aquesta vegada centrant-ho en el treball de companyies

Un detall de ‘Le vide’, que obra el cicle al Mercat de les Flors ■ PERRINECADO

Demà, 16 d’abril, és el Dia In-
ternacional del Circ. I el 29
d’abril (tres dies abans que es
tanqui el programa que
s’allarga fins a l’1 de maig) és
el Dia Internacional de la
Dansa. Aquest és el viatge
que proposa el director del
Mercat de les Flors, Francesc
Casadesús, que sempre ha
estat molt receptiu al circ
contemporani en la seva pro-
gramació i que es pregunta
(com també ho fan els artis-
tes de circ) per què no es pro-
grama amb més regularitat
arreu, quan hi ha una molt
bona recepció del públic.

Bona mostra de la relació
que hi ha entre la dansa i el
circ contemporani és el taller
formatiu durant sis setma-
nes, entre el gener i l’abril, en
què han intervingut (via se-
lecció prèvia) quatre artistes
de circ i quatre de dansa sota
la direcció de creadors que
es mouen entre les dues
disciplines escèniques.

La vicepresidenta de l’As-
sociació de Professionals del
Circ de Catalunya celebra
que es multipliquin les ac-
cions aquest 16 d’abril. De fet,
s’aprofita aquesta data per
fer l’estrena oficial de La Vela
a Ca l’Estruch, després que el
maig del 2011 es tanqués la
seva etapa a Vilanova i la Gel-
trú. La clown Marceline Kahn
redactarà el manifest del Dia
Mundial del Circ 2016. La vi-
cepresidenta es lamenta, pe-
rò, que no es multipliquin les
gires i que els programadors
evitin pagar els caixets per
unes peces d’elaboració a foc
lent: cal fer molta pedagogia
encara per fer entendre que
“el circ evoluciona”. Johnny
Torres, nou director de la
Central del Circ, lluita perquè
creixi el circuit que garanteixi
la subsistència dels artistes.
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Un cicle que va
del Dia del Circ
al de la Dansa

La temporada
vinent el Mercat
de les Flors
programarà
tres o quatre
peces de circ


