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</ QUI ÉS MANOLO ALCÁNTARA?

>/ Manolo Alcántara és un artista de circ 
que va aprendre l’ofici al Centre National des 
Arts du Cirque de Chalons-en-Champagne (França). 
Va continuar aprenent treballant amb diverses 
companyies d’arreu del món i col·laborant amb 
altres artistes fins que el 2014 va crear la 
seva pròpia companyia. Tota aquesta fèrtil 
experiència fan de Manolo Alcántara un artista 
singular que sempre proposa una mirada intrèpida 
sobre el món i sobre el mateix teatre.
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 </ QUÈ FA?

>/ Ens convida a treure el cap en la vida 
d’un personatge peculiar al qual li passen 
coses meravelloses. De cop i volta, la vida 
quotidiana es converteix en la porta d’accés a 
un món trepidant en què tot és possible. «Com 
si l’escrivent Bartleby fos al món d’Alícia.» 
Tot passa davant dels nostres ulls, sense 
necessitat de fer res més que mirar des de 
la butaca el que passa a l’escenari. No calen 
paraules perquè aquest personatge, al qual li 
passa de tot, ho diu tot amb el cos. I el no 
pot dir ho expressen la música i tots els 
objectes que apareixen a escena, que, com si 
fossin vius, no deixen de transformar-se al 
llarg del viatge. 

 

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?

>/ Podem deixar-nos endur pels estímuls 
que ens arriben des de l’escenari: la llum, 
el so i el moviment. Podem somiar amb el 
protagonista i acompanyar-lo en el seu 
viatge des de la butaca. El moment que passem 

plegats al teatre és un moment preciós per posar 
en joc les nostres capacitats de desitjar i de 
somiar. Si ens atrevim a agafar-nos al «fil» 
que ens ofereix el que passa a l’escenari, quan 
sortim del teatre podrem continuar el viatge 
lliurement tot evocant el que hi hem viscut. 

 
[ ] Puc explicar una història sense paraules, 

sense parlar? 

[ ] Quins paisatges em puc inventar amb els 
objectes quotidians que tinc a casa?

[ ] Com és el teu món imaginari preferit? Què hi 
passa?

[ ] Has sortit de viatge alguna vegada i has 
arribat a un lloc totalment diferent del lloc d’on 
venies?
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