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‘Soterrani còsmic’, la proposta trencadora
del Circ d’Hivern de l’Ateneu 9 Barris
Joan Vila i Triadú

Un any més, i ja en van 22, l’Ateneu Popular 9 Barris (Barcelona) ens convida a veure el millor circ
durant les Festes de Nadal. Enguany, l’espectacle del Circ d’Hivern es titula ‘Soterrani còsmic’ i ve
de la mà de la companyia ‘loscorderos·sc’, amb una proposta trencadora que barreja el circ, el teatre
i el moviment. CRÍTIC col·labora per segona vegada amb el Circ d’Hivern i sortejarà cinc
entrades dobles entre les seves persones subscriptores per a la sessió del 22 de desembre.
Qui no tingui la sort d’obtenir una entrada amb aquest sistema, té encara temps per anar a veure
‘Soterrani còsmic’ fins al 21 de gener: hi ha una vintena de sessions en dies i horaris diferents, fins i
tot passades les festes nadalenques, perquè ningú tingui cap excusa per perdre-se’l.

L’espectacle està dirigit per David Climent i Pablo Molinero i compta amb cinc artistes sobre
l’escenari: Pia Nielsen, Jorge Albuerne, Toni Gutiérrez, Asvin López ‘La Fem Fatal’ i Pablo Molina,
que dominen diverses modalitats circenses. ‘Soterrani Còsmic’ s’emmarca en el concepte de
circ bastard, derivat del teatre bastard que treballen ‘loscorderos·sc’. Es tracta d’una
proposta fora dels espais de confort, contemporània i sorprenent. Cinc germans conviuen aïllats en
un soterrani, on han creat una petita reproducció del que és una societat, amb les seves lleis,
espiritualitat, cultura i tradicions. El germà gran exerceix de cap de família. Intenta mantenir els
seus germans constantment ocupats, sap què és el que els agrada, els dona comeses que els
motiven, els fa sentir part d’alguna cosa important, ser útils. Gaudint d’una sensació de llibertat, que
encara que falsa, s’assembla molt a la llibertat real. A mesura que els seus germans creixen, cada
vegada li resulta més complicat mantenir la mentida.

“És una reflexió sobre les coses que valorem com a veritats absolutes, d’on venen i quines arrels han
tingut”, explica David Climent, “i nosaltres juguem a desmuntar aquest desequilibri entre si pots
creure el que vols o només el que pots”. Pablo Molinero afegeix: “En els nostres espectacles sempre
reflexionem sobre com creem la societat en la qual vivim i aquest espectacle és una altra hipòstesi
sobre això mateix”. És molt més que circ, és una obra que ens planteja interrogants vitals:
com seria un món on les persones fan esforços per dominar el seu instint animal, els seus
mecanismes de conducta i de relació, la variabilitat de les seves reaccions. Combinen tècniques i
disciplines escèniques diferents, ja sigui teatre textual, d’objectes, dansa, acrobàcia, tècnica de
clown… i circ, trencant les fronteres entre les unes i les altres.

“El circ ens ofereix un ventall molt gran de possibilitats corporals”, justifica Pablo Molinero, de la
companyia ‘loscorderos·sc’, “l’utilitzem com una eina més, una capa més de la narració. Hi ha un
treball físic molt intens, unes coreografies que formen part d’un engranatge més ampli. I els artistes
de circ estan molt preparats per això, perquè utilitzen totes les possibilitats del seu cos: canten,
ballen, es mouen, hi ha text, hi ha imatge, hi ha so, hi ha composició escènica…”. David Climent, co-
director de l’obra, explica també que un dels reptes que han hagut de superar és fer un espectacle
apte per a tots els públics, amb la intenció que pugui agradar tant als adults com als més petits o als
joves. Amb gairebé 15 anys de trajectòria com a companyia, ‘loscorderos·sc’ són un referent
del teatre més arriscat; les seves creacions han rebut el Premi FAD Sebastià Guasch i el
Premi Ciutat de Barcelona 2017, entre altres.

https://www.ateneu9b.net/
http://soterranicosmic.ateneu9b.net/
https://www.elcritic.cat
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Una iniciativa que aposta per la dignificació del circ
El projecte Circ d’Hivern va sorgir l’any 1996 amb la intenció de fomentar la creació de companyies
estables professionals relacionades amb el circ i d’oferir propostes inèdites i de qualitat adreçades a
tot tipus de públic a través d’una convocatòria pública. Ho han fet possible artistes i creadors de
circ de primer ordre de l’escena catalana i internacional que han cregut en el projecte i han
contribuït a col·locar-lo en un lloc imprescindible a la cartellera d’espectacles nadalencs de
Barcelona els mesos de desembre i gener. Marcel Escolano (Los Galindos), Silvestre (Los
Excéntricos), Jordi i Adelaida Perillós (Circ Perillós), Sabine Rieck (Cirque Gosh), Jordi Aspa
(Escarlata Circus), Adrián Schvarzstein (exmembre del Circ Ronaldo), Leandre o Piero Steiner són
alguns dels artistes que han participat en les diverses edicions del Circ d’Hivern, creant escola,
fomentant el planter i fidelitzant un públic sensible a una estètica i uns espectacles amb personalitat
pròpia.

Des de l’any 2005, l’Ateneu Popular 9 Barris distribueix les seves produccions. En aquest sentit,
l’Ateneu continua obrint camí amb la voluntat de crear un circuit estable de circ de sala, i
per donar a conèixer la qualitat artística i creadora dels professionals del circ de Catalunya
a la resta d’Espanya i Europa. A més, els espectacles sorgits del Circ d’Hivern han fet gires per
tot el món i han rebut importants premis internacionals. I una última dada: el nombre d’espectadors
també ha anat creixent any rere any, des dels 3.500 que van veure la primera edició el 1996 fins
al més de 9.000 que van assistir a l’edició de l’any passat, amb l’espectacle ‘Invisibles’.
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