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El Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres
promet equilibri i fragilitat alhora, la setmana vinent

a torre de Babel és un edifici citat a la
Bíblia que pujava cap al cel, amena-
çant la llei de la gravetat i els designis

de Déu. Aquest, per evitar el propòsit dels
humans, va fer que, d’un dia per l’altre, tots
parlessin idiomes diferents i no hi hagués
manera que l’obra seguís avançant. Una tor-
re de Babel és, també, una aventura en què
conviuen persones de diferents cultures,
idiomes i maneres d’entendre la vida. El Fes-
tival Internacional del Circ Ciutat de Figue-
res ha sabut trobar un llenguatge comú entre
tots els artistes vinguts d’arreu, que, per defi-
nició del festival, han de ser artistes de fora
d’Europa –tots els números que s’hi presen-
ten han de ser inèdits al continent–. La quar-
ta edició segueix amb la fragilitat d’aquesta
torre, perquè bona part del pressupost depèn
de l’èxit d’entrades de totes les funcions i, so-
bretot, del fet que no hi hagi cap anul·lació –i
en això la tramuntana els amenaça, però en-
cara els ha respectat prou.

Continua creixent. Ara ja es posaran a la
venda més de 32.000 entrades si es compten
totes. El gran trumfo del festival internacio-
nal és que els artistes vénen de franc, interes-
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L’altra torre
de Babel

UNA PORTA D’ENTRADA DELS ACRÒBATES A EUROPA J. BORDES

sats a poder accedir al mercat del circ euro-
peu. L’organització, evidentment, els cobreix
totes les despeses de viatge i allotjament, tant
d’artistes com de la seva família. Són unes
200 persones de setze països que es mouen
per atendre els 82 artistes que actuaran en els
diferents espectacles.

El funcionament per aconseguir l’Elefant
d’Or és similar al de les tres edicions ante-
riors: un jurat professional triarà els millors
números que bastiran el programa de l’Es-
pectacle d’Or. És la gran final. Tots sortiran
dels números que s’hauran vist en l’Especta-
cle Blau i el Vermell. Poder dividir tots els nú-
meros en dos espectacles permet construir
un programa atractiu i variat per al públic, si-
gui en la cita que sigui. Perquè les entrades
per a l’Espectacle d’Or –que es fa un dilluns,
trencant la lògica dels certàmens internacio-
nals però que ja s’ha constatat que no refreda
l’interès dels fans del circ internacional– són
les més buscades. En només tres anys, el festi-
val s’ha situat com el segon de més repercus-
sió a Europa, després del degà de Montecar-
lo, que té més espectadors però que disposa
de dos caps de setmana d’explotació i un

pressupost molt més elevat. Però és que no és
estrany que alguns dels números que han de-
butat a Figueres després aconsegueixin un
lloc d’honor en el de Montecarlo de l’any se-
güent, entre molts altres festivals.

Les enquestes al públic van revelar l’any
passat que la pitjor deficiència era la visibilitat.
A partir de dijous, el festival es podrà veure a la
pista provisional sense columnes interiors
més gran d’Europa. Encara més, la seva es-
tructura –que no té la forma clàssica de sostre
en punxa, sinó un sostre molt més pla– per-
met habilitar espai per a números de gran aeri.
Així, dels 24 números, fins a set són d’aquesta
categoria, una especialitat a la qual s’havia de

ESPECTACLE BLAU
Lloc i dies: Dijous:
9.45 i 12.30 h
(sessions escolars) i
20.30 h. Dissabte: 12,
16.30 i 21 h.
A la pista del circ.

ESPECTACLE
VERMELL
Lloc i dies: Divendres:
9.45 i 12.30 (sessions
escolars), 17.30 i
20.30 h. Diumenge:
11.30, 16 i 19.30 h.
A la pista del circ.

ESPECTACLE
CONVIDAT.
David Larible
Lloc i dia: Teatre
Municipal El Jardí.
Dissabte: 21 h.
Diumenge: 19.30 h.

ESPECTACLE D’OR
Lloc i dia: Dilluns,
a les 20.30 h.
A la pista del circ.

CRÍTICA JORDI BORDES

a cloaca va tenyint el seu paisatge.
D’entrada, és una comèdia d’embolics
amb el típic qüestionament del valor

de l’art contemporani (Arte, de Yasmina Re-
za, o el musical Merda d’artista són expo-
nents similars que han fet estada a la cartelle-
ra de Barcelona recentment), amb un home
que rep una trucada impensable, que el des-
arma còmicament. Després arriben els amics
i el to segueix sent festiu tot i que es van no-
tant les primeres fortors d’unes relacions po-
drides, envellides, a les quals fa temps que
ningú ha revisat les canonades. Cada entrada
de nou amic és una nova caricatura que el
públic ha d’identificar i situar-la al costat de
les màscares dels seus col·legues de joventut.
Aquell humor, tan de traç gros, ja no destaca

L Lloable intent de
tensar la tragèdia
tan descarat i es van descobrint noves relaci-
ons dels protagonistes que els enterren més
en la misèria, des del prisma del drama més
fosc i amarg. Fins al punt que tots ells s’ado-
nen de la precarietat de la seva dignitat: arri-
bats als 40, ja no es poden refugiar en la il·lu-
sió de la joventut, de l’avenir; ja han d’assu-
mir com són i batallar per no perdre quota de
presència social.

Els personatges de La cloaca, en realitat, no
varien massa en la seva manera de pensar.

Simplement, escena a escena, van ensenyant
la seva manera de ser de fa dues dècades i
d’avui mateix. I es descobreix que no han
canviat pas massa. El treball dels actors,
doncs, és anar dotant del color del que dema-
na cada escena, sigui en el gènere còmic, en el
dramàtic o en el tràgic i conceptual. Destaca
Miquel Sitjar amb un entranyable advocat
mig boig que, tal com demana el guió, acaba-
rà sent el més lúcid. I Xavier Casan, que dis-
posa d’un personatge covard que, només
puntualment, s’atreveix a rebel·lar-se i expli-
car-se tal com és. També l’aparició de l’actriu
Konstantina Titkova que, efectivament, re-
voluciona l’escena.

Els continus canvis d’escena no generen
encara el clímax per traslladar l’espectador al
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renunciar any rere any per falta d’espai. Pel
que fa a artistes, retornen de Corea del Nord
–trapezis volants i també antipodisme amb
icaris: acrobàcia amb pilotes mentre un porta-
dor llança la seva partenaire, que fa salts mor-
tals–, i la comèdia arriba principalment de
l’Amèrica Llatina –la comicitat de Rulo, de
Mèxic, o del clown Matute, de Xile, o canviar-
se de roba en dos segons a càrrec d’uns cu-
bans–. El que generarà més impacte són els
números poc convencionals, com és la con-
torsió del rus Aleksander Batuev, la perxa amb
cintes provinent del Kazakhstan i l’increïble
antipodisme vingut de la Xina. Una altra Ba-
bel és possible. Figueres ho demostra. ❋

Ignorar la gravetat.
Els saltadors de la
Troupe Bayramuko de
Rússia atempten
contra la gravetat.
PATRICK JEHL

La prosa barroca de Marai i la narració
amb imatges d’avui es troben a Terrassa

a coincidència permet que aquest cap de setmana sigui intens
als teatres de Terrassa. El Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
(CAET) procura tres títols per a públics específics. És el cas de
Macarena Recuerda, que juga a un llenguatge retallable perso-
nal i sublimat: insistir amb una primera persona, sense neces-
sitar de parlar del jo propi. Abans, aquest dissabte, es fa la ses-
sió de L’última trobada, una obra que interpreten Abel Folk
amb Jordi Brau i, ara, amb la complicitat d’Anna Barrachina,
que ha de substituir Rosa Novell. Aquest mateix repartiment
farà estada a la Villarroel a l’abril, abans de passar per altres
municipis com Lleida, Vic, Tarragona i Vilafranca. De fet, avui
mateix té previst fer funció a Tortosa. L’última trobada és
l’adaptació que Christopher Hampton fa de la novel·la homò-
nima de Marai. És la trobada de dos amics, que s’han estat
d’esquenes durant dècades per una dona i que decideixen re-
trobar-se per exposar cadascú el seu punt de vista. L’adaptació
beu del barroquisme literari de Marai i se li dóna cops de sor-
presa amb talls dramatúrgics metateatrals i la presència quasi
angelical de la senyora que cuida el castell (i també l’amfitrió).

L’ÚLTIMA TROBADA
Sándor Marai
Intèrprets: Abel Folk, Jordi Brau, Anna Barrachina
Lloc i dia: Teatre Principal de Terrassa, dissabte a les 21 hores.

THAT’S THE STORY OF MY LIFE
Macarena Recuerda Sephered
Intèrpret: Macarena Recuerda Sephered
Lloc i dia: Sala Maria Plans, diumenge a les 6 de la tarda

El retorn de Lucrècia
’aventura de l’any passat va esdevenir un viatge plaent. L’any

passat, un grup d’actors mallorquins es van atrevir a pujar a
escena una peça escrita en la Menorca del segle XVIII de Joan
Ramis a La Seca. Enguany, hi ha tornat. La producció compta
amb la proximitat física per trencar la distància temporal.
També per fer més pròpia una tradició forana. Els actors reci-
ten el vers evitant la cantarella de la commédie i donant el mà-
xim de pes a les tribulacions dels personatges. És una peça ne-
cessària, que sap treure la pols en fer una translació a l’època,
com si es representés en un menjador, però en què la rima i
unes interpretacions no sempre prou tensades, permetien
imaginar millors aproximacions. Segur que el temps hi ha aju-
dat.

LUCRÈCIA
Joan Ramis
Intèrprets: Queralt Albinyana, Enka Alonso, Blai Llopis, Xavier Núñez,
Josep Mercadal, Àlvar Triay, Agnès Romeu
Lloc i dies: A La Seca, fins al 15 de març.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

EL FUTUR DE LA
CRÍTICA, A DEBAT
Amics del Teatre
de Zorrilla

illuns es convoca
una tertúlia sobre el
futur de la crítica
teatral. Amb Jordi
Bordes (crític d’El
Punt Avui), Santi
Fondevila (crític del
diari Ara) i Joan
García Riera (ex-
crític de Revista de
Badalona, Eco Ba-
dalonés i actual-
ment a Catalunya
Ràdio). Moderador:
Antoni Fernández
Gàmiz. Quin és el
paper de la crítica
avui? Com cal re-
formular-la?
Lloc i dia: A l’Espai
Betulia de Badalona
(Biblioteca de Can
Casacuberta). Aquest
dilluns a partir de les
19.30hores.

D

Bella i fidel. La tragèdia de Lucrècia passa per ser fidel al seu marit
i massa bella per no despertar l’interès dels superiors. LA SECA

punt de transcendència buscat i es converteix
en un perillós i innecessari allargament de la
peça. Sí que és molt atractiva la música com-
posta per a l’obra, que podria anar sonant
igualment. Dissabtes, la funció acabarà amb
un miniconcert (amb beguda de franc inclo-
sa) per part de la banda. Aquest text de Maria
Goos ja va arribar al Goya de la mà d’actors
argentins amb traç de comèdia grossa. Potser
es perdia alguna amargor però és que en la
posada en escena actual la cerca d’aquesta
profunditat potser va més enllà del que plan-
teja Goos; es passen de rosca. Lamentable-
ment, aquest text no aguanta la tensió que sí
que excel·lia l’In on it amb gir dramàtic final
que també va dirigir Òscar Molina amb Xa-
vier Casan i Roger Pera, el 2011. ❋

LA CLOACA
Maria Goos

Direcció: 
Òscar Molina

Adaptació: 
Roger Pera

Composició musical: 
Malacara

Intèrprets: 
Xavi Casan, Miquel
Sitjar, Ramón Godino,
Pep Papell,
Konstantina Titkova
Dia i lloc: Dilluns 16 de
febrer (fins al 26
d’abril) al Versus Teatre




