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Escenari|s
Circ ElMercat de les Flors presenta unamostra
dels nous camins que exploren les arts circenses,
propers a disciplines com la dansa

Més
enllà de
l’acrobàcia
NURIACUADRADO
No hi ha nassos vermells ni cares
pintades de blanc, no hi ha elefants
ni lleons, no hi ha ara un número i
després un altre i després un altre i
aixífinsalfinal...Éscirc,peròésuna
altramanerad’entendre el circ... És
elCircd’aramateix,elques’estàfent
avuiielqueesfaràdemà,elquecada
nit investiga en una carpa o en un
teatre per trobar noves maneres
d’imbricar llenguatges i així teixir
sobrel’escenariunentramatd’emo
cionsisensacionsqueconforminun
univers... sempre únic, sempre di
ferent.
I com que és Circ d’ara mateix,

comquebuscaaltrescamins,reque
reix tambéaltres escenaris... Per ai
xò s’ha instal∙lat al Mercat de les
Flors de Barcelona, per demostrar
els múltiples senders d’anada i tor
nadaqueestàrecorrentdinsdelter
ritoride ladansa.En labreutempo

rada orquestrada pel Mercat es
donaran cita les estrenes de dues
companyiesestablertesaCatalunya
(AnimalReligionambSapiensZoo i
Eia amb InTarsi) al costat de dos
treballs de companyies internacio
nals que ja han aconseguit molts
aplaudiments;peròtambéesrepre
sentaran treballs d’alumnes de l’es
colaRogelioRivel i petites càpsules
sorgides al laboratori queelMercat
hacreatperaaquestaocasióamb la
Central delCirc i en el qual recone
gutsprofessionalsde l’acrobàcia i la
dansa treballenambalumnesde les
dues disciplines: precisament, un
dels professors ésBlaiMateu, quea
mésde fill deTortell Poltronaésun
delsgransrenovadorsd’aquestano
va manera d’entendre el circ com
provaràamblapresentació,alvestí
bul del Mercat i de forma gratuïta,
d’unapeçabreu,Elball (24d’abril).
Però anemapams. I, per comen

Le vide
De Fragan Gehlker,
Alexis Auffray i
Maroussia Diaz
Verbèke
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La cosa
De Claudio Stellato
FOTO: ALAIN JULIEN
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çar,resmillorquesaberquèenténel
director del Mercat de les Flors,
Cesc Casadesús, perCirc d’arama
teix: “És un art fascinant, d’esperit
jove, sense complexos i amb ganes
de barrejarse i d’experimentar”,
apunta, i justifica elmaridatge amb
ladansaperquè“ésel llenguatgedel
futur; cada cop som més visuals,
més amants de les experiències i
menys de les històries... estemmés
lligats al present; i el circ és risc i és
emoció, sobretotésemoció física”.
Encara hi ha dubtes? Per dissi

parles Roberto Magro, que va ser
directordeLaCentraldelCirc i tre
ballaenundelslaboratorisdelMer
cat,enumeraalguna(nomésalguna,
perquè són tantes que començaria i
noacabaria)delesdiferènciesentre
aquestcircd’araielméstradicional:
“Ha canviat de vocabulari i de sin
taxi; no busca tan sols l’entreteni
ment; cada espectacle vol ser ex
pressiólliuredel’artistaqueelcreai
norepeticiód’unmodeljaestablert;
cadamuntatgesorgeixdelainvesti
gació i comporta una síntesi entre
arts diferents: el teatre, la dansa, les
arts plàstiques i les noves tecnolo
gies...”.
“El circ contemporani és el circ

personal, íntim... en el sentit queno
representaelquejas’harepresentat
sinóquesorgeixd’unarecerca inte
rior; i, com que tots som diferents,
doncs cada proposta també ho se
rà”. Qui així s’explica és Quim Gi
rón, que va guanyar el premiCiutat

deBarcelonaenlamodalitatdeCirc
el2015 iqueésel líderd’AnimalRe
ligion, una companyia que va fun
dar l’any 2012, que té la seva base a
Mataró i que pot presumir d’haver
aconseguitèxitsdesqueesvadonar
a conèixer a Tàrrega 2014 amb
Chicken Legz, un espectacle que es
va presentar en una granja on els
acròbates convivien amb cavalls,
oques i gossos a ritme de música
electrònica.
Coneguts els seus inicis i atès el

seu nom, a ningú no li estranyarà
capaonavançalainvestigaciósobre
el llenguatge d’aquesta companyia
d’acròbates:exploren,ambleseines
del circ i tambéamb les de la dansa,
el moviment animal. “La nostra
principal recerca secentraen lana
tura; en tant que animals humans
tenimlacapacitatderaciocini,però

quan l’oblidem i
fem una recerca

més visceral aconse
guim un moviment més

espontani”, explicaGirón,queesva
formar a l’escola Rogelio Rivel (en
l’especialitat de verticals) i després
va continuar la seva formació aTo
losadeLlenguadoc iEstocolm.
Desprésd’Indomador–esvapre

sentar l’any 2014a l’AnticTeatre– i
Sifonòfor–fusiódemúsica iartscir
censes que es va estrenar a L’Audi
tori faunamicamésd’unany–,Ani
mal Religion presentarà al Mercat
(23 i 24d’abril) la sevanova creació
SapiensZoo, en laqualparlen “de la
capacitat de transformació de l’és
serhumà,desdel’antiguitat finsa la
contemporaneïtat”iquereuniràso
bre l’escenari els acròbates al costat
d’undj quepunxarà vinils. “Lamú
sica sempre té un paper important
en els nostres espectacles”, admet
Girón.
DeiaGirónqueaquestnoucircés

personal iúnic,peraixò lasevapro
posta s’assembla ben poc a la de la
Companyia Eia, que es va formar
l’any 2009 de la reunió de dues pa
relles d’acròbates (portor i àgil) i
quevaaconseguirelreconeixement
internacional amb l’espectacle Ca
pes, que va ser premiCiutat deBar
celona el 2011 i s’ha pogut veure en
prestigiosos escenaris internacio
nals. El seu nou treball, el que pre
senten al Mercat (del 22 al 24
d’abril),estitulaInTarsi,queéscom
esdenominaunapeçademarquete
ria d’aquestes que s’entrellacen les
unes amb les altres per formar un
tot: i ésqueaixí és launióquebusca
la companyia dalt de l’escenari en
tre acrobàcia i coreografia, explica
Fabrizio Giannini, un dels funda
dorsd’Eia.
“InTarsi és una reflexió sobre la

solitud però des del punt de vista
positiu –explica Giannini–, una ce
lebració de la col∙lectivitat respec
tant l’individu”. Entre salts acrobà
ticsipiruetesdiverses,elsquatrein
tegrantsde lacompanyiapresenten
uns personatges “que durant l’obra
esvanmodificantperpoderconviu
re iconstruiralgunacosaencomú”,
afegeix.AInTarsi,comjavaocórrer
ambCapes, li espera una important
carrera internacional jaques’haco
produït amb diferents centres de
França,Bèlgica iItàlia.“Elnostreés
un art molt exportable”, confessa
satisfet Giannini, content del bon
moment del planter català. I és que
el que es veurà aquests dies alMer
cat de les Flors només és un petit
exempledetotelquèestàdonantde
sielnoucircacasanostra. |

Circd’aramateix
Mercatde lesFlors.Barcelona
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Entre cordes
i troncs
N.C.
Cada artista és unmón i és
aquest univers personal el
que l’acompanya sobre
l’escenari per configurar
espectacles tanparticulars
com les duespropostes
internacionals que integren
el cicleCirc d’aramateix: el
salt al buit queFragan
Gehlker sembla condemnat
a repetir una vegada i una
altra aLevide (fins demà
diumenge) i una especial
coreografia en la qual els
acròbates sónparella deball
d’uns troncs de fusta (La
cosa, del 28d’abril a l’1 de
maig).
FraganGehlker és el

protagonista deLevide (el
buit), un esgarrifósmuntat
gepensat per a set cordes i
unviolí: Gehlker penjarà les
cordes (unes sogues geganti
nes) endiferents emplaça
ments del sostre delMercat
per llançarse al buit una
vegada i una altra enun
espectacle que sembla in
acabat (perquè juga amb
l’estètica i la dinàmicad’un
assaig general) però en el
qual tot està calculat al
mil∙límetre.Levide, en què
Gehlker col∙labora amb
AlexisAuffray iMaroussia
DiazVerbèke, es va estrenar
el 2009 i des d’aleshores s’ha
repetit (tot i quemai igual,
perquè sempredepènde
l’espai i les possibilitats que
ofereixi el seu sostre) amolts
escenaris europeus.
SiGehlker és unmestre de

la corda, l’últimprotagonista
del cicle, Claudio Stellato, un
italià establert aBrussel∙les,
és un expert en les infinites
possibilitats queofereixen
sobreunescenari els troncs
de fusta. Aquest és elmate
rial ambquèha treballat per
crear unespectacle que
pretén explorar el vincle que
es crea entre l’home i la
natura i en el qual els rituals
tenenunpapermolt impor
tant: aLa cosa (estrenat el
2015 a la capital belga), Clau
dio Stellato juga, balla, cons
trueix i reconstrueixuniver
sos, paisatges i històries amb
l’ajudad’uns quants (bas
tants) troncs de fusta i en
companyia de tres ballarins
acròbatesmés.

InTarsi
De la Companyia
Eia
FOTO: NACHO RICCI

Indomador (2014)
D’Animal Religion
Al Mercat
presentaran el seu
nou espectacle
‘Sapiens Zoo’
FOTO: MARTA GC

Centre de les
Arts del Circ Rogelio
Rivel
Presentació de
processos creatius
del centre
FOTO: LUIS MONTERO


