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Una gran balança dreta al mig de la pista...
MiraT, un joc de mirades encreuades. D'ell cap a ell mateix, alhora
introspectiva i d'obertura a l'altre. De tu cap a ell i d'ell cap a tu. Mirar-se,
confrontar-se amb la pròpia solitud, prendre la decisió de fer aquest
viatge personal i transcriure'l a la pista. MiraT, una injunció al mirar-se
sense autocomplaença però també sense supèrbia, amb humor i
autoderisió. En una constant recerca de l'equilibri, tot oscil·lant, tot girant,
tot
ballant.

Nota d’intencions

MiraT vol ser una invitació a la reflexió sobre la fràgil condició de l'ésser humà,
una proposta per a reflexionar sobre l'equilibri il·lusori de la vida on cadascun
de nosaltres, en qualsevol moment, es pot trobar en una situació límit.
A la pista, un home i una gran balança. Jugant amb pesos i contrapesos,
emprèn un viatge a la recerca constant dels límits de l'equilibri. Aquest viatge
es tan físic com interior. És un mirar-se i també exposar-se a la mirada dels
altres. Mirar la pròpia solitud i transcendir-la exposant-la al bell mig de la pista.
Un viatge simbòlic en el qual cadascú de nosaltres es podrà reconèixer, una
reflexió sobre el que significa prendre una decisió important, una decisió que
pot canviar-te la vida. Alguns deixen el seu lloc d'origen per aventurar-se en
terres desconegudes, d'altres es refugien amagant-se de la societat. Éssers a
la deriva, a la recerca d'un lloc que puguin fer seu, persones omplertes de por i
d'esperança, de resignació i d'il·lusió. Cadascuna amb la seva balança interior
que oscil·la entre un sentiment i l'altre.

Tal com a la creació anterior, L'home que perdia els
botons, amb MiraT es proposa una nova manera
d'utilitzar la perxa xinesa, integrant-la a una
estructura quasi escultural, element central i
detonador de l'espectacle
Amb L'home que perdia els botons, s’iniciava un
procés de reflexió sobre la vida. Aquesta creació és
un reflex de la maduresa, una manera més
contemplativa de mirar el món.
Una actuació no es limita només als 40 minuts que
dura la funció. Comença en marxar de casa, en
iniciar un viatge de centenars de kilòmetres per
arribar al públic i crear una atmosfera, com una
constel·lació en la qual tots som un i les emocions
traspassen qualsevol barrera comunicacional. I
segueix en el cor i la ment dels que hem estat
reunits, en forma d'imatges i sensacions.

A l'inici...
Aquesta creació, té un doble origen:
- parteix d'un joc amb la perxa xinesa penjada
d'un arbre que va permetre desplegar un ventall de
combinacions i possibilitats. Ràpidament, es va
veure la necessitat de dissenyar una estructura
específica per no haver de buscar a cada espai
d'actuació l'arbre que convingui. L'estructura permet
desenvolupar
encara
més
combinacions
i
possibilitats: treball sobre els plans horitzontal i
vertical, oscil·lació, suspensió i girs.
- paral·lelament a la recerca amb la perxa, el
món estava assistint per pantalla interposada a
l'anomenada "crisi dels refugiats", amb persones
arriscant la vida, i massa vegades perdent-la, sobre
embarcacions de fortuna, quan fugien de la guerra.
Em va generar un qüestionament sobre la presa de
decisions, sobre aquelles decisions que canvien
radicalment el curs d'una vida i sobre el viatge, el
trànsit que s'ha de fer per assolir l'objectiu que ens
plantegem. En moments així, la solitud és immensa.
MiraT no pretén reflectir aquesta tragèdia però sí
que és un tema actual que m'ha colpit i que segueix
molt
present.

L'estructura
És una estructura autònoma (no necessita cap ancoratge), una balança de
grans dimensions en forma de T, construïda amb fusta i ferro.
És la base i l'eix al voltant del qual gira tot l'espectacle.
Som satèl·lits que girem al voltant de nosaltres mateixos, de les nostres vides i,
inevitablement, al voltant d'altres. A vegades, però, algun cos extern interfereix
en aquest moviment i tot agafa un altre rumb.
L'espai públic com a terreny d'actuació, la pista per a projectar-s'hi
Actuar a l'exterior, a l'aire lliure, en diferents paisatges i situacions, alimenta
l'espectacle i obliga a no deixar-se mai anar pels camins més segurs perquè
deixa espai a l'imprevist, a tot allò que no havíem ni imaginat.
Des dels inicis del Circ Pànic, sempre s’ha creat per a espais oberts, espais
públics.
Amb primera creació en solitari (L'home que perdia els botons) es va treballar
en format circular. És una configuració que obliga a la màxima presència, no hi
ha cap possibilitat d'amagar res. Integra el públic a l'espectacle i tothom veu
tothom. Es crea llavors una relació molt especial. Encara que sigui circular
també està pensat per actuar en format frontal en teatre.

L'humor
L'humor, si més no la ironia, pot ser una eina de supervivència en moments
difícils de la vida. No hi ha res segur en el nostre món i sembla que tot no valgui
res. En el treball de creació, recorrem a l'humor, ens obliguem a buscar l'humor
per no caure en el dramatisme o la supèrbia. Un humor lleuger, poètic,
còmplice, que permeti al públic identificar-se amb les vivències del
protagonista.
La música
El treball de composició es fa en paral·lel a la creació i el músic serà present a
la pista. Això permet deixar via lliure als imprevistos i a la improvisació.

Metodologia de treball
- Recerca tècnica al voltant de les possibilitats de funcionament de l'estructura:
investigació de l'equilibri d’un cos sospès, compensació de pesos, sistema de
palanques i politges, autonomia d’ancoratge...
- Investigació de les possibles interaccions entre el cos i l’estructura, a través
del moviment.
- Tot això va acompanyat d’un treball dramatúrgic amb l'ajut d’en Piero Steiner
i la Stéphanie Coppé.
- En tot aquest temps hi ha un procés de creació de música en directe que està
en continua transformació.
- A més d'en Piero Steiner i la Stéphanie Coppé, altres artistes intervenen en
determinats aspectes del procés de creació: Lali Ayguadé per al treball de
moviment. A més a més, m'agradaria poder comptar amb l'assessorament d'un
escenògraf respecte a l'estructura-balança.

Fitxa tècnica provisional
Espectacle per a tots els públics, per a l'espai públic i per sala (en sala
dura 55 minuts).
Durada: 40-45 minuts.
Espai d'actuació: circular, 10 m de diàmetre
Terra: preferiblement terra però pot ser herba o paviment. Ha de ser pla
tot i que pot ser lleugerament desigual.
Temps de muntatge: 1h30.Temps de desmuntatge: 1h
L'estructura és autònoma, no hi ha cap necessitat d'ancoratge.
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Amb el suport de: Festival Sismògraf (Olot), CCBW (Centre Culturel du
Brabant Wallon-Belgique), La Vela de l'Estruch (Sabadell), La Mar de Circ (Vila
Real) i Fira Tàrrega.

Trajectòria
Jordi Panareda Pou (idea, creació i interpretació)
Nascut el 1971 al Montseny, a prop de Barcelona, s'inicia en el
món de les arts escèniques com a tècnic de so i pirotècnia amb la
companyia Begat Teatre. L'any 2001, crea la companyia “Circ
Pànic” amb Alexa Lecomte. El seu primer espectacle, Servei a
domicili, es representa més de 400 vegades per 10 països
diferents. S'hi poden veure disciplines com la perxa xinesa, el
cable destensat, l’acrobàcia i el treball de doma. A partir del 2003,
es forma en moviment i dansa contemporània de la mà de la
companyia Mal Pelo, Tomàs Aragay, Claire Ducreux, Roser López
Espinosa i Maria Campos. Segueix també diferents tallers de
Michel Dallaire.L'any 2005 la companyia crea La caravana passa,
espectacle que gira fins al 2010 i consolida la companyia en el
circuit internacional.
L'home que perdia els botons, primera creació en solitari d'en
Jordi Panareda, veu la llum l'any 2011. Amb ell, dóna un gir a la
disciplina de la perxa xinesa, sent pioner en el treball amb una
perxa horitzontal. L'espectacle s'ha representat més de 200
vegades en els principals festivals europeus. Paral·lelament, en
Jordi Panareda ha anat col·laborant com a assessor de diferents
companyies de circ i dansa.
Premis:
-

2007 – Festival de Chiclana, Espanya, premi millor espectacle,
per La caravana passa.
2012 – Premis Zirkolika premi millor espectacle de circ de
carrer i millor musica d’espectacle per a L’home que perdia els
botons.

