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Cita amb el circ que  
esmicola fronteres

El cicle Circ d’Ara Mateix reuneix al Mercat de les Flors destacats representants de la nova estirp d’artistes. 
La hibridació de llenguatges i el desplaçament del concepte de risc singularitzen les seves creacions

ESCENES

E
l concepte de circ contem-
porani va eclosionar al Maig 
del 68 francès i el mes vinent 
farà 50 anys. Suposava un 
trencament amb la tradició 

i la nissaga, i es formulava com un clam 
a la llibertat: de llenguatge, d’estil, d’ins-
piració, d’influències, de temàtica... En 
aquest mig segle el circ, en conjunt, ha 
viscut una autèntica revolució. També 
a Catalunya, on ha assolit la considera-
ció oficial de fet cultural, una conques-
ta precedida de moltes reivindicacions 
i entrebancs, i ha experimentat un salt 
qualitatiu en la creació i en la formació 
dels artistes, amb dinamitzadors com el 
Centre de les Arts del Circ Rogelio Ri-
vel, l’única escola de formació profes-
sional en arts del circ de Catalunya, que 
imparteix el cicle formatiu de grau mit-
jà; l’Associació de Professionals; La 
Central del Circ, una de les onze fàbri-
ques de creació, i l’Estruch de Sabadell 
amb el centre de creació La Vela.  

I també el Mercat de les Flors de 
Barcelona, que des de la seva definició 
com a centre de les arts del moviment 
l’ha incorporat a la programació. Des 
d’avui, durant tres setmanes organit-
za una nova edició del Circ d’Ara Ma-
teix, una panoràmica d’artistes que 
aposten per la hibridació de formats i 
escriptures i no tenen por de trencar 
fronteres. L’espectacle Cidades, creat 
justament pels alumnes de l’escola Ro-
gelio Rivel, i la reposició de Bèsties, de 
Baró d’Evel Circ Cie, obriran avui di-
vendres la programació d’un cicle que 
inclou també els espectacles Fang, 
d’Animal Religion; Silenzio, de Rober-
to Magro; El meu nom és Hor, de Psirc, 
i Möbius, de Miguel Gigosos.  

“El circ d’ara mateix, el circ d’avui, es 
fa moltes preguntes sobre el sentit de la 
paraula frontera. Frontera amb el tea-
tre, amb la dansa, amb les arts visuals, 
amb les arts digitals. Sobre aquesta 
qüestió de la frontera s’articulen totes 
les reflexions dels autors i les autores 

‘Mos Maiorum’, 
la crua veu  

dels migrants 
silenciats

L’
any 2015, les costes de 
Lampedusa van ser tes-
timoni d’un dels naufra-
gis més greus de la histò-
ria de la Mediterrània. 

Hi van morir gairebé un miler de perso-
nes. Aquell any, tres joves actors que 
s’havien conegut a l’Institut del Teatre 
es van ajuntar per fer un espectacle do-
cumental inspirat en la frontera sud, en 
la realitat silenciada, o com a mínim 
molt poc esmentada, de les persones 
que intenten creuar la tanca de Melilla 
per arribar a territori espanyol. Mos 
Maiorum, com van titular la peça, es va 
estrenar l’any següent al festival TNT 
(Terrassa Noves Tendències), amb un 
èxit que els va reportar múltiples funci-
ons per Catalunya i Espanya. A partir 

del 9 d’abril protagonitzen l’Off de La 
Villarroel on (a banda del dilluns 
d’estrena) s’hi estaran els dissabtes 
i diumenges, fins al 13 de maig.  

Alba Valldaura, Mariona Naudín 
i Ireneu Tranis són aquells tres 
amics actors responsables de l’obra. 
Per construir la peça fundacional 
van fer treball de camp en nombro-
sos indrets (Nador, Melilla, el 
mont Gurugú, Tànger, el nord del 
Marroc, Màlaga, Barcelona). Van 
entrevistar persones migrants i 
també gent relacionada 
d’alguna manera amb 
aquesta frontera sud, de la 
qual es parla poc (personal 
d’ONGs, gent del carrer, botiguers, 
polítics, policies) i van construir 

una dramatúrgia “molt crua”, com reco-
neix Ireneu Tranis, en què els testi-

monis dels entrevistats es reprodu-
eixen de manera literal, segons 

l’anomenada tècnica verbatim. “El 
nostre paper es podria comparar 

amb el dels mèdiums”, reconeix 
Tranis. Mos Maiorum pren el 
nom d’un operatiu policial im-
pulsat l’any 2014 pel Consell 
Europeu per obtenir informa-
ció sobre les rutes migratòries 

i els seus agents (migrants i fa-
cilitadors). I també ha acabat 
donant nom a la companyia, 
que al juliol estrenarà al Grec la 
seva segona peça, Gentry, sobre 

la ciutat i el creixent problema 
de l’habitatge. B.G.

amb un segell personal i únic, caracte-
rístic de Baró d’Evel. L’estrena de Là es 
farà a Montpeller, però ben aviat es veu-
rà també a Barcelona, en concret al Te-
atre Lliure i dins la programació del 
Grec: “Estem més arrelats a França que 
a Catalunya, i allà la cultura de les arts 
escèniques té més suport que aquí. Pe-
rò en les nostres coproduccions rebem 
ajudes d’un lloc i d’un altre i totes són 
fonamentals per empènyer el carro”.  

Pensant en el futur, Roberto Magro 
parla de conceptes artístics: “El futur 
del circ té a veure amb la possibilitat que 
es dona als artistes d’expressar-se lliu-
rement. Lluny de les expectatives del 
públic i dels programadors, més enllà de 
qualsevol estereotip i de qualsevol estè-
tica predeterminada”. BELÉN GINART

aquesta idea amb l’experiència perso-
nal al capdavant de la companyia: el 
concepte de risc varia amb el temps i les 
circumstàncies. “La nostra manera de 
fer no té res a veure amb la de fa 10 anys. 
Els cossos han canviat i ara no ens in-
teressen les mateixes coses”. L’aclama-
da companyia torna a portar al Mercat 
el seu exitós espectacle Bèsties, estrenat 
el juliol del 2015 i des d’aleshores en gi-
ra: n’han fet 200 actuacions, i aquesta 
tercera temporada és la més internaci-
onal (Portugal, Àustria, Suïssa, la Repú-
blica Txeca) però també l’última abans 
del comiat. El juny estrenen un nou 
muntatge, Là, i aviat n’hi haurà un altre. 
Compondran un díptic per a sala (“la 
carpa la tenim una mica aparcada”) que 
seguirà la línia del treball amb animals, 

del circ”, apunta Roberto Magro, crea-
dor de Silenzio. “Fer miques les fronte-
res físiques i mentals és en l’ADN del 
circ”, rubrica Johnny Torres, director 
artístic de La Central del Circ. I pel fet 
de no creure en les fronteres, el circ con-
temporani ha desplaçat el sentit de risc, 
“des del concepte acrobàtic al contin-
gut”, precisa Magro. I per això ha incor-
porat elements com el compromís soci-
al, la poesia, la transgressió i la mistifi-
cació i s’ha allunyat del virtuosisme tèc-
nic. “És a partir de l’acte evocador que 
el circ esdevé llenguatge, es deixa con-
taminar, es transforma i adopta una for-
ma diferent, un contingut diferent per 
a cada autor”, continua Magro.  

Blai Mateu, fundador amb Camille 
Decourtye de Baró d’Evel, amplia 
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