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Le Circle: confluència de circ, dansa i gest en un sol llenguatge àgil i assequible
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Així està el pati
1. Circuit Alcover
Em truca la Bet Miralda d’Escarlata Cir-
cus per donar-me la bona notícia que el
seu muntatge Pell de gallina, estrenat a
l’última edició de Tàrrega, ha entrat a la
programació 2001 del circuit Alcover
juntament amb el valencià A poqueta nit,
de Juli Disla, i Ícars, dels mallorquins
Marta Barceló i Biel Jordà. El fet és es-
pecialment destacable: és el primer cop
que el circ entra al Projecte Alcover, que
arriba a divuit poblacions dels Països
Catalans. Si segueix aquesta atenció, i
tenint en compte que cap dels dos altres
circuits de suport (l’ODA de la Diputació
i l’ODE de la Generalitat) no sembla que
estiguin especialment sensibilitzats per
aquesta art escènica, les nostres pro-
duccions circenses, mancades com estan
d’un circuit consolidat, podrien rebre
una –no per esquifida menys benèfica–
dosi d’oxigen.

Nascut arran d’una idea de Carles
Molinet (Iguana Teatre, Mallorca) i del
llavors director de la Fira de Tàrrega
Frederic Roda, el Projecte Alcover arriba
enguany a la sisena edició conservant
l’esperit inicial de promoure la circula-
ció i la contractació d’artistes i especta-
cles teatrals en llengua catalana per tal
de fomentar la vertebració cultural dels
Països Catalans. Això, juntament amb el
predomini dels criteris culturals per so-
bre dels comercials a l’hora de triar els
espectacles, converteix el Projecte Alco-
ver en una de les iniciatives de la societat
civil que hauria de rebre un suport molt
decidit per part de les nostres adminis-
tracions (especialment en un moment
en què la vergonyant bel·ligerància an-
ticatalana del PP actua impunement en
tots els fronts i es rabeja especialment
contra la cultura valenciana). Els pro-
gramadors que són a la base del Projecte
Alcover desitgen ampliar-lo amb més
poblacions i obrir-lo a d’altres àmbits
com ara música, pintura, escultura i ci-
nema. S’hi haurien de posar ara mateix
tot involucrant-hi les administracions
menys hostils. Perquè té raó Josep Lluís
Sirera quan diu que el circuit Alcover
s’hauria de consolidar i ser competitiu,
però també en té quan afirma que tota
pedra fa paret. En aquest sentit, la del
Projecte Alcover podria ser la primera
pedra d’alguna cosa que, donat que la
Constitució espanyola no ens deixa ni
federar nosaltres amb nosaltres, ens po-
gués almenys comunicar i articular cul-
turalment i artística. Més informació:
www.projectealcover.net.

2. Vai-Vai a L’Espai
La companyia Vai-Vai ha presentat Le
Circle dins el cicle Endansa de L’Espai (ja
l’havia vist el maig passat quan l’estrena
a l’Ateneu de Nou Barris). Ara, més rodat
i amb dramatúrgia de Mingo Ràfols,
se’m presenta com un interessant es-
pectacle en què la fusió de dansa con-
temporània, teatre gestual i tècniques
aèries de circ l’inscriu en el terreny de
noves escriptures dramàtiques en què es
mouen algunes produccions europees
de circ contemporani.

Una tothora adequada selecció musi-
cal serveix de coixí expansiu del fil ar-
gumental, centrat en el retrobament de
tres dones amb la casa on havien viscut

anys enrere. És en les diferents reaccions
de cadascuna als variats estímuls sorgits
d’aquest retrobament que cal trobar la
profunditat dramàtica del muntatge,
però també se’ns en facilita la com-
prensió mitjançant el tractament dels
diferents materials escènics: el joc de
maletes, la conquesta i possessió de l’es-
pai personal dins del compartit, la sen-
sualitat experimentada pels cossos en
lliscar per les teles (o en penetrar-hi com
qui penetra la pell dels records), l’atem-
poralitat amb què es contempla una jo-
guina que es creia oblidada o el retorn a
l’úter simbolitzat en una figura femeni-
na que s’arrauleix dins un bressol de tela
blanca. Tot plegat, servit amb un cons-
tant esperit juganer que tendeix a invo-
lucrar emotivament el públic.

Les diferències de recursos expressius
entre les intèrprets (més desenvolupats
en la ballarina i coreògrafa Anne Morin,
un pèl més restringits en la trapezista
Pili Serrat i l’acròbata Teresa Celis), no
són en cap cas una rèmora per a un es-
pectacle que llisca bé i que ofereix al-
guns moments d’intens dramatisme
(com la tempesta de vent), d’altres en
què l’humor es tenyeix de trapelleria (la
desconnexió elèctrica del viatge erotico-
oníric de Pili Serrat) i encara d’altres
amb un fort poder de suggestió (com el
joc de les espelmes enceses sobre els
peus nus, una troballa que, al meu en-
tendre, es podria desenvolupar molt
més). Le Circle ha estat només dos dies a
L’Espai, però, com aquell Zog, el planeta
de Zog dirigit per la Morin i la Celis i
estrenat a Nou Barris el gener del 99, es
mereix temporada i gira. Ho dic des de
la constatació que estem davant d’un
treball arriscat i honest i des de l’evi-
dència que és un dels muntatges més
conceptualment madurs del circ con-
temporani català dels últims anys.

3. La batalla de Vilanova
Hi ha infidelitats que comporten escàn-
dols i moviment veïnal. És exactament el
que ha passat a Vilanova i la Geltrú amb
la gravíssima falta de coherència politi-
cocultural comesa pel consistori en de-
clinar la seva coresponsabilitat amb la
Fira de Circ Trapezi –una coresponsabi-
litat fins ara compartida amb Reus–. Es
tracta d’una incoherència els efectes de
la qual afectaran no només els vilano-
vins, sinó tots els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya (¿o és que el consistori vi-
lanoví encara no se n’havia adonat, de la
tremenda repercussió de Trapezi?). Ara
resulta que, per estalviar-se uns 10 mili-
ons de pessetes, l’Ajuntament decideix
anul·lar el seu compromís amb la Fira
per, segons va afirmar durant el ple
municipal del 5 de febrer la regidora de
Cultura Teresa Llorens, abocar tots els
seus esforços al Festival de Música Tra-
dicional i Popular –festival que cuito a
dir que mereix tota la meva admiració–.

La decisió consistorial, tan imprevisi-
ble com impopular, ha provocat la rà-
pida i irada reacció de diversos sectors
(des dels més anònims a d’altres amb
poder mediàtic –gent com Sergi López o
Toni Albà–, passant per la mateixa
oposició municipal). Davant del movi-
ment de tropes, setze dies més tard de la
comunicació de Llorens, l’alcalde Sixte
Moral anuncia la creació d’una comissió
consultiva per debatre el futur de la
participació vilanovina a Trapezi. La Co-
missió (nomenada pel mateix consistori,
composta per 12 membres significats en
la protesta i ja coneguda popularment
com Comissió fantasma pel secretisme
amb què s’ha nomenat i funciona) s’ha
reunit un sol cop i és previst que es torni
a reunir dilluns que ve per ser informa-
da del determini que hauran pres els

polítics unes hores abans. Entremig, al
ple de dilluns passat l’oposició munici-
pal presentava una moció consistent a
demanar una solució consensuada que
possibiliti la creació d’un patronat de
composició múltiple per assegurar la
continuïtat i estabilitat de la Fira de Circ.

No sé quina cara deu fer a hores d’ara
el senyor Sixte Moral, el mateix alcalde
que en el decurs de la passada edició
reunia la premsa a la sala de plens de
l’Ajuntament vilanoví per manifestar als
quatre vents l’entusiasme i el suport in-
condicional del consistori a Trapezi. Pe-
rò seria assenyat que ell i el seu equip
reconsideressin la posició actual, perquè
no es pot coinventar i coengegar un
festival tan determinant com aquest i
saltar del carro just en el moment de
l’assentament definitiu i la recollida dels
primers fruits. Perquè és un moment en
què es continuen necessitant idees, mo-
ral, complicitats i recursos econòmics. I
també perquè el més probable és que si
la caiguda de Vilanova fos definitiva,
podria arrossegar també Cubelles, vila
nadiua de Charlie Rivel, que en alguna
edició s’ha convertit en tímida subseu de
Trapezi i que ara ho tindria la mar de bé
per desentendre-se’n del tot. La resposta,
dilluns que ve.

4. Els premis FAD
Paradoxa servida en safata en la veu de
Joan Estrada: per la seva iniciativa, con-
juntament amb la ciutat de Reus, en la
creació del primer aparador i trobada
anual internacional de professionals i
amants de les noves tendències de les
arts del circ, Aplaudiment Sebastià Gas-
ch a la Fira Internacional de Circ Trapezi
2000 de Vilanova i la Geltrú! Això pas-
sava dilluns passat a la Sala Muntaner,
més o menys a la mateixa hora que, a
l’Ajuntament de Vilanova, es presentava
la moció comentada més amunt.

Van recollir el guardó Bet Miralta, di-
rectora artística de Trapezi, i Bienve
Moya, un dels dos pares de la Fira-Festi-
val, que va dir senzillament: “Ens fa fe-
liços que els premis Sebastià Gasch
s’hagin recordat del circ i de nosaltres”.
En el terreny de les arts del circ també va
recollir un Aplaudiment Sebastià Gasch
la companyia Els Galindos (i ja van dos
premis, enguany!) per haver sabut in-
corporar espectacularitat, poesia i grans
dosis d’humor als seus espectacles.

La creadora Teresa Calafell va rebre
una Menció Especial a títol pòstum per
La guinda, que el jurat va considerar com
a la culminació del seu gran saber escè-
nic, estètic i ètic. Qüestionar les decisi-
ons d’un jurat no és ni el meu tarannà
ni l’objectiu d’aquest quadern, però vull
manifestar el meu desacord amb aques-
ta decisió. Pels prop de 40 anys de tra-
jectòria professional, per l’extraordinà-
ria aportació que Calafell ha fet –dins i
fora de Putxinel·lis Claca– no tan sols al
món dels titelles, sinó a les arts escèni-
ques d’aquest país, per la gran humilitat
desplegada en cadascun dels seus
processos de treball i per unes quantes
coses que segurament oblido, enguany
aquesta dona hauria hagut d’endur-se,
com a mínim, el premi FAD Sebastià
Gasch. O així ens ho sembla a uns
quants que vam tenir el privilegi de co-
nèixer-la escènicament i personalment.


