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* La poètica de l’“aleshores”
Fa més de 30 anys que Escarlata Circus explora l’art sense aturador en la cerca de la llibertat. Aquest
esperit els ha dut a construir un univers propi, únic i divers, meravellosament difícil de quali car. És
performance, és poesia, és teatre visual i d’objectes, és experiència, és circ… És una altra manera
d’expressar-se.
A ‘Quan els crancs portin talons’, la parella artística i vital Bet Miralta i Jordi Aspa es mimetitzen
metafòricament amb els crancs, però no els convencionals, sinó els somiadors, parents d’aquells tants
altres animals als qui diuen que no poden fer allò que, algun dia, faran. “Quan les vaques volin”. “Quan les
gallines tinguin dents”. Aquesta classe d’espècies. Escarlata Circus camina enrere sense deixar de córrer
cap endavant, en el si d’una carrera avantguardista que fa temps que lidera.
Revisitem la seva trajectòria, quan ella volia volar i ell ser domador i se’n van anar a París a aprendre circ… I
els retrobem ara dins l’“aleshores”, en una posada en escena que regala moments de gran bellesa i
re exió (esplèndida i emotiva la incorporació de l’audiovisual). Ens preguntarem tots plegats: “Deixem de
ser en algun moment de la nostra vida?”. També riurem, ens evadirem i experimentarem íntimament
l’inexorable pas del temps, aquest company invisible al dia a dia però inseparable al llarg dels anys que
teixeix i teixeix entre guanys i renúncies.
Imaginatius, sensibles, crítics, provocadors… Han assolit aquella veterania a l’abast de ben pocs en què fan
el que volen i es (ens) qüestionen obertament. Una mirada a una vida plena d’amor, passió i compromís.
Una baula més que, després de ‘CorroC’, torna a les arrels d’una de les companyies més singulars de casa
nostra.
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* ‘Quan els crancs portin talons’ beu de l’estranya sensibilitat dels Escarlata Circus aquests 30 anys
L’art fuig tant com pot de les etiquetes, perquè coarten la llibertat. Però és evident que hi ha diverses
maneres d’entendre el circ i que és raonable diferenciar-les –sense pretendre estigmatitzar–. Divendres a la
tarda, Danny Ronaldo, abans que arrenquessin de nitivament 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 havia de ser la
curiositat de l’espectador. Jordi Aspa, d’Escarlata Circus (companyia que va dirigir el Trapezi del 1997 al
2011), distingia entre el circ d’entrenament i exercicis gimnàstics de risc i el que discutia com es pot
expressar una emoció. El circ a Catalunya es repensa, es remira, i continua recreant-se.
Escarlata Circus va estrenar el seu darrer muntatge, Quan els crancs portin talons, al Teatre Fortuny
divendres al vespre. És una peça en què rememoren els seus 30 anys de carrera amb una nostàlgia
divertida. Es reconeixen en uns cossos ben diferents, que ja no fan acrobàcies sobre una cadena uixa, sinó
que prefereixen fer un mans-mans arrossegant-se per terra. És una peça que beu del seu univers d’art
pobre i d’aparells sonors i estètics que evoquen altres dècades, i que es completa amb gravacions
d’aquells anys. Els dos artistes juguen amb el caràcter dels personatges de CorroC, entre l’orgull de qui ha
dedicat tota una vida a ser artista i la ingenuïtat de qui vol dedicar-hi tota la que li queda.
Són d’una tendresa estranya, que sap connectar amb el públic, fer-lo participar enriolat i també fer-lo
aplaudir commogut per alguns dels quadres, ja siguin memorialístics o d’una lletjor preciosa…
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…Aspa i Miralta dialoguen amb els seus “jo” del passat en un exercici de sinceritat total, exempt en tot
moment de nostàlgia o idealització. La seva mirada és sempre lúcida i irònica. Les imatges d’arxiu de la
parella (artística, sentimental i viceversa) actuant en un solar de barriada davant d’un públic format
únicament per quatre o cinc criatures, són d’una gran potència poètica. El programa de televisió dels anys
vuitanta, on el presentador introdueix Miralta com “la del sexe dèbil” també té el seu què. Ell volia ser
domador de lleons i es diu Ángel, ella volia volar i es diu Bárbara… treguin vostès mateixos les seves
conclusions. L’espectacle, dirigit per Laura Tajada, és una successió d’escenes delicades on apareixen
l’acrobàcia, els titelles (pels pèls) i la música, amb l’ajuda d’un fantàstic mur sonor creat per Cabo San
Roque. Acompanyats del seu inseparable tècnic, Pep Arumí, els Escarlata converteixen la sala gran del
Mercat en una carpa íntima, propera i delicada.
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