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L’art fuig tant com pot de
les etiquetes, perquè coar-
ten la llibertat. Però és evi-
dent que hi ha diverses
maneres d’entendre el
circ i que és raonable dife-
renciar-les –sense preten-
dre estigmatitzar–. Diven-
dres a la tarda, Danny Ro-
naldo, abans que arren-
quessin definitivament les
funcions de circ –que a la
nit es van veure afectades
per una pluja intermitent i
inoportuna–, admetia que
el motor de tot plegat ha-
via de ser la curiositat de
l’espectador. Jordi Aspa,

d’Escarlata Circus (com-
panyia que va dirigir el
Trapezi del 1997 al 2010),
distingia entre el circ d’en-
trenament i exercicis gim-
nàstics de risc i el que dis-
cutia com es pot expressar
una emoció. El circ a Cata-
lunya es repensa, es remi-
ra, i continua recreant-se.

Escarlata Circus va es-
trenar el seu darrer mun-
tatge, Quan els crancs por-
tin talons, al Teatre For-
tuny divendres al vespre.
És una peça en què reme-
moren els seus 30 anys
de carrera amb una nostàl-
gia divertida. Es reconei-
xen en uns cossos ben dife-
rents, que ja no fan acrobà-

cies sobre una cadena flui-
xa, sinó que prefereixen
fer un mans-mans arrosse-
gant-se per terra. És una
peça que beu del seu uni-
vers d’art pobre i d’aparells
sonors i estètics que evo-
quen altres dècades, i que
es completa amb grava-
cions d’aquells anys. Els
dos artistes juguen amb el
caràcter dels personatges
de CorroC, entre l’orgull de
qui ha dedicat tota una vi-
da a ser artista i la ingenu-
ïtat de qui vol dedicar-hi to-
ta la que li queda.

Són d’una tendresa es-
tranya, que sap connectar
amb el públic, fer-lo par-
ticipar enriolat i també

fer-lo aplaudir commogut
per alguns dels quadres,
ja siguin memorialístics o
d’una lletjor preciosa. En
alguns dels vídeos, ense-
nyen com assajaven en un
descampat, només acom-
panyats pels ulls curiosos
d’uns nens. Com si fos
l’única atracció interes-
sant en aquell capvespre
d’estiu. De fet, Aspa co-
mentava en el debat que la
normativa urbana actual

ha prohibit fer actuacions
espontànies al carrer. Po-
sar el barret a la plaça del
Pi, provar una nova acro-
bàcia o entrada d’artista...
El fuet, els ganivets i l’equi-
libri són elements que,
com l’ànsia de ser doma-
dor, els han acompanyat
durant tres dècades. Ara,
però, els governs impedei-
xen les actuacions a l’aire
lliure sense permís.

L’herència –diuen al

Trapezi, que allarga fins
demà la seva 23a edició–
sempre neix d’una perso-
na que es va emocionar pel
que feia una altra. És igual
si és contemporani o clàs-
sic, el que compta és que
commou amb una acció
desenvolupada amb el cos.
Falta que aquesta voluntat
d’expressar artísticament
no es coarti amb burocrà-
cia: calen mirades enfoca-
des a la infinitat del circ. ■

Un debat reflexiona sobre l’herència del
circ, avui, en els artistes contemporanis

Enfocar la
mirada al circ
J. Bordes
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‘Quan els crancs portin talons’ es va estrenar ahir al Trapezi ■ TJERK VAN DER MEULEN

La periodista Montserrat
Minobis, que va ser direc-
tora de Catalunya Ràdio i
degana del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, va
morir, ahir a Barcelona,
als 76 anys arran d’una
complicació després que
l’operessin del cor. Al llarg
de més de 50 anys de car-
rera, es va distingir per la
lluita per la igualtat de gè-
nere en la professió des de
càrrecs com ara el de pre-
sidenta de la Xarxa Euro-
pea de Dones Periodistes i
de l’Associació de Dones
Periodistes de Catalunya.
A més, va impulsar La In-
dependent, una agència
de notícies amb visió de
gènere.

Llicenciada en filosofia i

lletres i en ciències de la in-
formació, va començar la
seva carrera a Ràdio Popu-
lar de Figueres, i va treba-
llar en diversos mitjans,

com ara Ràdio 4, en el pro-
grama Miramar de TVE, i
a Catalunya Ràdio, de què
va ser directora del 2004
al 2005. També va col·la-
borar en mitjans escrits
com ara l’Avui, l’Hoja del
Lunes, Oriflama i Serra
d’Or.

La periodista va ser dis-
tingida amb la Creu Sant
Jordi, que atorga la Gene-
ralitat. El president Quim
Torra va expressar el seu
condol a la família, mentre
que la consellera de la Pre-
sidència, Meritxell Budó,
va destacar que era una
“dona, periodista i lluita-
dora”. La presidenta de
l’Institut Català de les Do-
nes (ICD), Núria Balada,
també la va recordar per
“la forta implicació amb la
lluita per a la igualtat efec-
tiva de dones i homes”. ■

Dona, periodista i
gran lluitadora
Redacció
BARCELONA

Mor als 76 anys Montserrat Minobis,
exdirectora de Catalunya Ràdio

Montserrat Minobis al
2012 ■ JOSEP LOSADA


