CABARET
PETRIFICAT

Sous la poésie des textes,
il y a la poésie tout court,
sans forme et sans texte.
				 Antonin Artaud

La Companyia

E

scarlata Circus neix al 1987 de la mà de
Bet Miralta i de Jordi Aspa. La companyia,
des dels seus inicis amb fort component
circense, ha creat espectacles de carrer, de sala
i de vela. Darrerament ens hem especialitzat
en espectacles de petit format on la proximitat
del públic és una voluntat de la companyia.
Espontaneïtat, humor, poesia, brutalitat, savoirsfaire circenses, contacte amb el públic són alguns
dels trets constants de la nostra recerca.
Premi Nacional de Circ de Catalunya l’any 2007.
Aplaudiment als Premis Sebastià Gasch d’Arts
Parateatrals 2013 amb l’espectacle Pugilatus.
En l’art hi ha la recerca d’una veritat, d’una
ingenuïtat, d’una realitat; aquesta és la nostra
vida, és la nostra realitat per la que ens barallem
dia a dia i només amb una lluita constant
arribarem a aquesta enyorada llibertat. Aquests
són els nostres punts de partida a l’hora de crear,
a l’hora de cercar, a l’hora de comunicar.
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Notes del Director

H

e provat des de tots els angles i amb la
paciència d’un retratista, posar en escena
l’univers interior de Jordi Aspa. El vaig
lligar amb una corda perquè no es bellugués i
així poder dur a terme la meva tasca, però els homes de circ no es deixen capturar tan fàcilment.
A més a més, després d’uns quants assaigs ja no
sabia si el que estava veient era real de tant real
que era, o bé era la meva fantasia que s’imaginava coses. Un dia decidí obeïr, li vaig dir que no hi
ha cabaret sense cançó i vaig haver de deslligarlo perquè cantés. Al ﬁnal la única solució ha estat
petriﬁcar-lo. I tot i així. Ni així. No para quiet.
Està més viu que una pedra.
Jorge Picó
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El Circ

E

l Circ explora els límits físics de les possibilitats de l’ésser humà,
però també pot extreure’n les seves vanitats i passions més arrelades.
Les habilitats ens fan diferents envers els altres; ens fan únics com
ens fa única la nostra ombra, el nostre tarannà o la nostra olor. El Circ és
un art tan personal com la vida de cadascú, com els pensaments interns o
com els somnis; com el cordó que ens va lligar i deslligar de la nostra mare,
aquell primer abisme viscut, aquella primera sensació de gravetat. Aquest
infant és el que volem retrobar fent el circ que fem, aquell infant davant
dels seus abismes personals i dels abismes comuns. Davant del desaﬁament
als sentits de la gravetat, de l’equilibri i del sentit comú. Davant de reptes
de superació tot jugant amb elements bàsics.
Aquest gaudi de la vida i de tot el que ens ofereix, aquesta soledat
acompanyada del silenci de cadascú. Aquest trajecte emotiu intens, llarg
o curt, segons de quin costat es miri, és el nostre Circ. Amb tot això
volem provocar i despertar el joc bàsic, l’essència del fet teatral i
del Circ. Volem ser mirall de tots aquells infants de 8 a 120 anys
que vinguin a gaudir del ritual, del secret de l’espectacle, de
l’emoció.
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Punts de Partida

N

o se dibuixar; no se pintar. Per això us ho
dibuixo representant-ho damunt l’escenari.
El Cabaret Petriﬁcat neix d’un batec atàvic,
d’un batec dels orígens de la vida, d’allí on tots
venim, de l’amor.
Només volem fer-vos partícips d’una epopeia
èpica, poètica, visual i pulsativa. Volem fer-vos
bategar amb nosaltres. La baralla per trobar un
desenllaç és la meva ﬁta. Els nusos els porten les
cordes en les entranyes. Jo hi sóc per desnuar,
també per embolicar, també per riure, també per
jugar. Amb vosaltres.
... i escoltar el silenci de les pedres porta feina.
Les tècniques emprades són: equilibris amb
objectes i el mateix equilibri de l’objecte en
l’espai, llançament de ganivets, manipulació de
fuets, jocs amb ombres, manipulació d’objectes
(pedres, cordes, paper, fang) i joc teatral.
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Sinopsi

P

er a mi escriure en circ és com escriure
en l’aire i les paraules volen en el vèrtex
d’un ganivet; o ballen en la metxa d’un fuet
espetegant; o queden impregnades en un cor de
roc; o són els estels d’aquell vestit de pallasso vell
de vellut; o s’emmotllen en aquella pila de fang.
Un home lligat a un destí. Lligat a una vida,
lligat a una mort, lligat al joc.
Anhela la llibertat. Desitja allò que no te. Busca
el que no troba. Troba el que no busca. Les
cordes com cordons umbilicals li porten els
objectes a l’abast: ganivets, fustes, fang, paper,
fuets, pedres...
Aquest home sol, nua, desnua, estira, cargola,
clava, espetega, embruta, crida, fueteja, apunyala,
pinta, dibuixa, balla, riu i plora. L’acció és com
picar un cor de pedra que s’estova a mida que
avança el temps i el temps es desfà.
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L’home, com tot ésser sensible, busca el pallasso.
Per ﬁ arriba.
Ballen.
La música del cap d’una agulla esmolada, vibra
com si fos el bateg del cor petriﬁcat
El passat és fa enrere al davant nostre.
La memòria és tota damunt de l’escenari.
El futur per desxifrar.
Però el més important és el present.
Un home sol darrera d’una pluja de suor, d’emocions
i de riures.
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ABARET PETRIFICAT és un viatge
en forma de cor de roc que fuig com
una ombra poruga i s’emmotlla com
un grapat de fang damunt de qualsevol
volum. És un aparador de contrastos, de
calor i de fred, de buidor i de plenitud,
de duresa i de ﬂonjor, de lleugeresa i
pesantor, de riures i de plors, de vida i de
mort, de positiu o negatiu. És un cabaret
desplomat on les ballarines són dures
i fredes com el glaç i el fum és l’estela
que deixen les ales d’aquell ocell que
s’enﬁla damunt d’una canya. On les notes
musicals suggereixen universos, on la llum
ens enlluerna l’ànima.
La resta queda en el vostre imaginari, la
nostra proposta és la suggestió, la vostra
la destil·lació.
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CÒMPLICES ARTÍSTICS

Idea original:		Jordi Aspa – Escarlata Circus
Escriptura:		Jorge Picó i Jordi Aspa
Direcció:		Jorge Picó
Artista de circ:		Jordi Aspa
Acompanyament artístic:		Bet Miralta
Còmplice esporàdic:		Andrés Lima
Disseny d’il·luminació:		Quicu Gutiérrez
Ajudant d’il·luminació:		Marco Mattarucci
Disseny de so:		Roc Mateu
Banda de so:		Xavi Boixader
Escenograﬁa:		Escarlata Circus
Construcció escenograﬁa:		Carles Guardis i Esteve Ferrer

COPRODUCTORS

Disseny de vestuari:		LLuc Castells
Confecció de vestuari:		Rosa Solé
Fotos:		Gina Aspa
Disseny gràfic:		Manuel Porter
Producció:		Marcel·lí Puig i Bet Miralta
			- Escarlata Circus
Suport a la comunicació:		Cristina Rovira
Agraïments:		Marduix titelles, Marc Miralta,			
			Marik Kieffer, Francesc Dasquens i		
			Miquel Berga.

COL·LABORADORS

CAET de Terrassa (CAT)
LA GRAINERIE Toulouse (FR)
LA SALA Miguel Hernández de Sabadell (CAT)
DIRECCIÓ DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT de Mataró (CAT)
MA SCÈNE NATIONALE de Montbéliard (FR)
THÉATRE DE L’AGORA Scène Nationale d’Évry (FR)
MERCAT DE LES FLORS Barcelona (CAT)
LE CONSEIL GÉNÉRALE DE L’ESSONNE Departement de l’Essonne (FR)
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Fitxa Tècnica

(provisional)

•
•
•
•
•
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Espectacle per sala amb escenari a la italiana, necessita la foscor absoluta.
Espai escènic 8m x 8m x 6m d’alçada.
Punt de suspensió al plafó al centre de l’escenari amb una càrrega max. de
150 kg.
La ﬁtxa de so i de llum estan en procés d’elaboració.
La companyia disposa de la seva taula de llums.

Contacte
Bet Miralta
C/ Major, 25
08461 St. Esteve de Palautordera
(Barcelona)
T. 938 451 990 / 618 888 096
bet@escarlata.com
www.escarlata.com
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