
a vergonyosa pujada dels preus
dels aliments a escala planetà-
ria, que està trencant els sempre

precaris equilibris entre el món ric i el
món pobre, ha obligat la FAO a convo-
car una reunió d’urgència per mirar de
trobar-hi algun tipus de solució. Ho ex-
presso de manera succinta i sense per-
dre’m en detalls perquè em temo que
aquesta, diguem-ne, cimera, no servirà
pràcticament per a res. Això sí, els as-
sistents s’allotjaran en hotels de moltes
estrelles, i dubto que dinin i sopin en
cases de menjars econòmiques: atès el
seu rang, és més que probable que ho
facin en restaurants de cinc forquilles. I
amb totes aquestes despeses, i les que
no sabem, però intuïm, pagades, és
clar. Quan s’hagi acabat el simposi pro
desvalguts, les coses també és més que
probable que continuïn tal com esta-
ven, perquè els que governen de veritat
no són els polítics, sinó els grans trusts
econòmics, aquells que, ves per on, te-
nen la paella pel mànec i poden decidir
que és millor que el blat s’utilitzi per
fabricar biocombustibles en lloc de
destinar-lo a l’alimentació dels famo-
lencs. I com que el preu dels combusti-
bles, siguin bio o siguin fòssils, tendeix
de forma natural i persistent a l’alça, és
lògic que el valor monetari d’aquesta
nova font d’energia que són, o seran,
els cereals, s’adapti a les exigències del
mercat del petroli. A Mèxic, el preu del
blat de moro està ara mateix pels nú-
vols, i el de l’arròs, gramínia de la qual
depèn la subsistència de milions de
persones, va per idèntic camí. Per la se-
va banda, els governs es limiten a adap-
tar-se a la situació, sabedors que tenen
les mans lligades per fer res contra
aquesta infàmia globalitzada. Deixen
que tot s’apugi, si això és el que volen
els que tot ho apugen, i parlen de baja-
nades com ara «desacceleració intensa
però controlada» per calmar els ànims i
inspirar un mínim de confiança. El
meu estimat company Josep Martinoy
explicava diumenge a «Les claus del
món» que una empresa californiana
pot produir combustible a base d’al-
gues. Que tremolin els restaurants xi-
nesos que n’ofereixen en el menú!
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PUBLICITAT

65% 1/25 min.
Tapi totalment o parcialment
els recipients, 
si la cocció ho permet. 

Es pot estalviar 

fins a un 65% d’energia 

en la cocció d’aquest aliment.

Les plaques mantenen 
l’escalfor un cop 
desconnectades. 

Apagui-les uns 5 minuts 

abans que acabi la cocció.

Redueixi’n 
la temperatura 
quan arribi al 
punt d’ebullició.

Amb cuina vitroceràmica 

d’inducció consumirà la meitat d’energia.

Consells d’estalvi energètic

838285-920804T

issabte a les sis de la tarda plo-
via a Vilanova. Els pocs que
esperaven veure Juditha, la
chica de los látigos, van haver

de desistir perquè l’aigua va convertir la
plaça del Mercat en una pista de patinatge.
Els fuets calia buscar-los al cinema amb
l’última d’Indiana Jones. En un festival de
cap de setmana en què quasi tot passa a
l’aire lliure, que plogui dissabte a la tarda
és poc menys que una tragèdia. Però final-
ment no es va haver de suspendre res, i
l’organització va superar el contratemps
endarrerint mitja hora les funcions. Sal-
vats. La bona notícia és que el Trapezi de
Vilanova s’ha guanyat amb els anys un
públic fidel, que valora sobretot la diver-
sitat de petits espectacles gratuïts al car-
rer, accessibles en els indrets més cèntrics
de la ciutat, la proximitat amb els artistes i
l’entreteniment per a la canalla. És tan fi-
del el públic, que fins i tot admet el risc de
trobar actuacions que desentonen. La va-
loració depèn de la tria, que sol ser aleatò-
ria. Però els números manen, i el pressu-
post limitat obliga a ajustar el programa.
El públic sap, a aquestes atures, que per al
Trapezi de Vilanova no es poden contrac-
tar segons quines companyies perquè els
catxets es disparen, naturalment, també
en el circ. I com que el públic és amable i
comprensiu, perdona petites errades i riu
gràcies que no fan gaire gràcia, tot i que el
nivell general s’ha mantingut en la línia
dels darrers anys.

Ara bé, la cosa canvia amb una propos-
ta nova com la de Tony Clifton Circus.
Mai s’havien vist al Trapezi de Vilanova
mares escandalitzades emportant-se els
seus fills perquè no haguessin de contem-
plar senyors que apareixen en calçotets i
que en el seu número degollen un ós de
peluix, esclafen un gat de joguina o fan es-
clatar una Barbie com si fos un terrorista
suïcida. Provocadors? Sí. Excessius? Se-
gurament també. El trio de còmics italians
ja van advertir que al seu país les mares no
els aprecien gaire, però un avís clar al pro-
grama de mà no hagués sobrat. «És un ti-
pus d’espectacle de circ provocador que
l’hem de començar a veure i per a mi és
molt interessant. Són pallassos intel·li-
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gents, que fan pensar. A Trapezi no fem
res gratuït, i el circ va per aquí...», refle-
xiona Bienve Moya, director del festival.
A l’altre extrem, una de les intervencions
més tendres d’aquest Trapezi, Pepa Plana,
que va presentar L’Atzar, un número deli-
cat i divertit en què fa gala de les millors
dots de clown. La presència de diverses
companyies catalanes ha estat una altra de
les bones sensacions de la fira, que contri-
bueix a fer créixer grups com Mumusic
Circus, Mònica Alsina, Akirachan, Cir-
konita o Els Herrerita, entre d’altres.

En espera de la inversió de mig milió
d’euros que la Generalitat ha de fer a La
Vela de la Masia Cabanyes com una de les
apostes del pla integral del circ, l’Ajunta-
ment ha experimentat en aquest Trapezi
amb un terreny contigu a l’edifici Neàpo-
lis. Més allunyat del centre –perquè és ob-
vi que les veles no es poden plantar al ci-
ment–, l’espai no va atraure gaire gent,
però sí va acomplir la funció de punt de
trobada dels incondicionals del festival,
així com dels artistes. L’intercanvi entre
professionals ha estat sempre una funció

troncal del festival de circ que Vilanova i
Reus van impulsar ara fa dotze anys. Les
companyies Passabarret i Circoxidado hi
van plantar les seves veles i van contribuir
a crear un ambient càlid... i ecològic (els
gots de plàstic dur que tant s’estilen ara
eren reciclats de les Santes de Mataró!).
Malgrat que és un lloc que necessitarà ro-
datge, Moya hi veu un espai amb possibi-
litats per a anys posteriors, però que els
organitzadors hauran de donar a conèixer
millor. Això sí, el fet de traslladar-hi el ca-
baret d’enguany no implica deixar d’usar
La Vela. Ans al contrari. Si no passa res
(falta rubricar l’acord entre administra-
cions, i això sempre és lent), la previsió és
que al setembre puguin començar les
obres per condicionar l’àrea circense de la
Masia Cabanyes per millorar tant els ac-
cessos com els serveis per al públic i els
artistes que hi treballen. «Brillo, brillo y
espavilando!», que diria la Pepa Plana.
Encara que hi hagi obres, però, la regido-
ria de Cultura vol organitzar un nou festi-
valet a la tardor, amb la participació de les
companyies que hi resideixen.
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Un Trapezi divers i irregular rep un any més la confiança del públic de Vilanova

Tony Clifton Circus, un dels grups que més ha fet parlar en aquest Trapezi. / R.M.


