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Rodoreda. Un retrat
imaginari
De Carlota Subirós.
Mercat de les Flors, 22 de jul. Grec08

Malgrat el títol, el re-
trat que Carlota Su-
birós fa de Rodore-

da és poc imaginari. Ha
sabut transmetre la força de
la paraula i l’alenada poètica
de l’autora, i això és retratar
amb fidelitat. La tria és per-
sonalíssima: no pretén un
recorregut mot a mot per
l’obra de l’escriptora. N’ha
sabut extreure trets essenci-
als que situen l’esperit lite-
rari i vital de l’autora. Pràcti-
cament no hi ha passatges
de les seves obres de crea-
ció, ans explora les cartes i
entrevistes que l’autora va
fer als mitjans sempre amb
aquell punt de misteri i mur-
rieria que la caracteritzava.

El muntatge és elegant,
exquisit, amb una rara llu-
minositat que recrea el lloc
de treball d’algú que escriu,

llegeix i destil·la percepci-
ons en l’alambí de la solitud.
La mateixa directora apa-
reix, silent, com per rubricar
l’espectacle, una intervenció
que dóna visibilitat a l’artifici
escènic que s’ha empescat
per mostrar-nos Rodoreda,
la veu de la qual ens arriba
de l’actriu Alba Pujol. La
veiem, però, primer en una
pantalla, en un pla enregis-
trat sense interrupcions, i
que sosté la part principal
de la dicció. Després apareix
de carn i ossos, sense dir
res, acompanyant amb acci-
ons físiques el dir de la pan-
talla: s’unta de crema el cos
compulsivament i sembla
voler arrencar-se la pell o
desllorigar-se el braç amb
un gest d’hèlix. I encara una
altra volta de cargol: el fil-
mat s’amplifica i es projecta
a la paret del fons en un joc
d’espills que frega el manie-
risme. El llenguatge fílmic
s’incorpora a la posada en
escena i evidencia una col-
pidora paradoxa: l’especta-
dor queda més atrapat en la
imatge videogràfica que en
la realitat escènica. I una
bella acció final: l’actriu obre
els calaixos de l’escriptori;
només hi ha terra que es-
campa per l’habitacle; des-
prés s’hi rebolca entre el
plaer i el dolor.

Crítica
teatre
FrancescMassip

El viure
perillós

El llenguatge
fílmic s’incorpora
a la posada en
escena

...iBarcelonaaixecalacarpa
Lacapitalnoentraa
laxarxatot i inaugurar
avuiLaCentraldel
CircalFòrum

A.G.
BARCELONA

Barcelona ha decidit anar
per lliure respecte al circ i
les tensions entre l’Institut
de Cultura (Icub) de l’Ajun-
tament i el departament de
Cultura del govern sobre

aquest tema són manifes-
tes. Enmig, l’Associació de
Professionals del Circ
(APCC) intenta posar pau i
almenys ha aconseguit que
avui Joan Manuel Tresser-
ras i Jordi Hereu participin
conjuntament en la inaugu-
ració oficial de La Central
del Circ, l’espai destinat a la
capital per a la creació, una
altra de les demandes histò-
riques del sector. Per ara,
els circaires s’hauran de
conformar amb una carpa

que compta amb una super-
fície total de sotavela de
880 m2 .La carpa permetrà
l’entrenament, l’assaig i la
creació de circ mentre
durin les obres d’adequació
de l’espai definitiu, ubicat
també al parc del Fòrum,
concretament sota la placa
fotovoltaica. Es tracta d’un
recinte semisubterrani
amb una superfície de
2.800 m2 i una alçada lliure
de 10 metres.

Una de les qüestions espi-
noses que cal resoldre és la
prohibició municipal de fer
servir animals en els espec-
tacles de circ. “Cada ciutat
actuaràd’acordambelsseus
criteris”, va dir Tresserras
espolsant-se el problema. ■

La carpa del Fòrum fotografiada el maig passat el dia que
s’aixecava ■ MIQUEL ANGLARILL
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Tresserras envoltat d’alcaldes i regidors sota la bandera de les Ciutats Amigues ■ FRANCESC MELCION AVUI

Amiguespersempre
Onzelocalitats s’integrenenelcircuitestabledeCiutatsAmigues
delCircambelcompromísdepotenciarunart finsaramenystingut

Andreu Gomila
BARCELONA

Havien de ser trenta, però,
per començar seran només
onzelesCiutatsAmiguesdel
Circ, la xarxa impulsada per
la Generalitat i l’Associació
de Professionals del Circ de
Catalunya (APCC) per po-
tenciar i prestigiar un art
que ha sigut menystingut
per les institucions locals i
nacionals fins fa dos dies. La
mancomunitat de circaires
forma part del pla integral
de circ de Catalunya impul-
sat fa un any pel govern des-
prés de la plantada del Circ
Cric i és, segons el conseller
Joan Manuel Tresserras, un
“esforç per crear condicions
noves” per al sector.

L’APCC no amagava ahir
la seva alegria per la creació
d’un circuit estable que so-
miaven des de fa molts
anys i que van posar da-

munt la taula de la conselle-
ria el gener del 2006. I enca-
ra que per ara només siguin
onze les ciutats amigues, és
per a ells una manera de co-
mençar. “Aquesta xarxa
ens és imprescindible”, deia
Jordi Juanet Boni, el presi-
dent de l’APCC.

Més el 2009
Les localitats que formen
part de la xarxa són Figue-
res, la Bisbal d’Empordà,
Lleida, Mataró, Pineda de
Mar, Reus, Sabadell, Sant
Cugat del Vallès, Tarragona,
Tortosa i Vilanova i la Gel-
trú. S’espera que al llarg del
2009 se n’hi afegeixin d’al-
tres com Girona, Tàrrega,
Manresa, Montgat i Grano-
llers. La Seu d’Urgell, Barce-
lona, Vila-seca, Cornellà, el
Masnou i Castellar del Va-
llès ho estan estudiant.

LesonzeCiutatsAmigues
es comprometen a desenvo-

lupar durant quatre anys
una programació continua-
da d’activitats i espectacles
de circ, cosa que implica
anivellar aquest art amb la
restad’artsescèniques ipro-
moure accions de cara a la
creació de nous públics. Els
alcaldes de Reus, Sant

Cugat i Pineda de Mar reco-
neixien ahir que, gràcies a la
xarxa, han gairebé doblat la
programació de circ a les
seves poblacions. Molts
d’ells, a més, han posat en
marxa projectes molt inte-
ressants per acostar el circ
als escolars. “Tenim l’opor-

tunitat d’aparèixer en un
mapa”, va afirmar l’alcalde
de Pineda, Xavier Amor.

Les Ciutats Amigues
també es comprometen a
garantir un mínim de com-
panyies catalanes, les quals
haurien de cobrar el 50%
del pressupost en caixets.
L’única excepció a aquesta
recomanació serà l’organit-
zació de festivals internaci-
onals. Les poblacions de la
xarxa, alhora, han de sig-
nar el Protocol de col·labo-
ració per a la creació de
noves mesures per a la pre-
sentació del circ a Catalu-
nya, que determina els
drets i els deures de compa-
nyies, ajuntaments i depar-
tament de Cultura.

Per tot plegat, el govern
ha destinat una partida de
426.000 euros per al 2008,
xifra que, segons Tresser-
ras, creixerà així que s’hi
afegeixin més ciutats. ■

El logotip que presideix la
bandera de les Ciutats Ami-
gues del Circ no és nou. De fet,
s’assembla molt al de l’expo-
sició L’art del risc, comissari-
ada per Jordi Jané, que es va
poder veure el 2006 al CCCB. I
és que el dissenyador és el
mateix, David Torrents. Fa
dos anys va rebre el premi
LAUS de gràfica institucional
pel disseny del cartell i el ca-
tàleg de l’exposició. A l’Associ-
ació de Professionals del Circ,

Una bandera amb logo ‘copiat’
doncs, han fet una aposta se-
gura i ahir deixaven clar que
ningú no havia copiat ningú,
sinó que simplement havien
triat el mateix dissenyador.

Si per a la mostra Torrents
va apostar per tres colors
vius (blau, groc i verd), ara
s’ha decantat per un taronja
esmorteït, ben visible i clar.
A sota de la paraula circ hi fi-
gura la localitat amiga. La
bandera és de lliure ús per
parts dels municipis.
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