
a història –els materials narrati-
us que ens arriben sub specie
realitatis– és digna dels millors

relats de ficció. Amb la diferència, en
canvi, que no gaires d’aquests, en ple
boom de la novel·la històrica, mereixen
ser creïbles.

Vet aquí, doncs, un literat, Ibn’Ami-
ra, nascut a Alzira el 1186, refugiat al
nord d’Àfrica després de l’ocupació de
València el 1238. On, a partir del testi-
moni d’un altre refugiat, escriu el Llibre
de la història de Mallorca, una crònica
sobretot centrada en la conquesta de
l’illa per les hosts del rei en Jaume el
1229. L’obra desapareix engolida per la
nit dels temps. Fins que, fa pocs anys,
apareix editada a Algèria. Cosa que per-
met Nicolau Roser i Guillem Rosselló
treure’n ara la traducció catalana amb
l’estudi corresponent, sota el segell de
publicacions de la Universitat de les
Illes Balears. I de tot plegat n’informa
Xevi Camprubí a El Temps de la setma-
na passada sota el ben ensopegat títol de
Manuscrit del primer origen (cal recor-
dar aquí el segon origen i qui n’era l’au-
tor?)

Encara sense temps d’haver llegit
aquesta troballa, una primera considera-
ció s’imposa: pot ser un bon comple-
ment en paral·lel a la novel·la cronifica-
da d’Amin Maalouf Les croades vistes
pels àrabs (Edicions de 1984, 2000). La
visió d’uns certs orígens nostrats des del
revers de la medalla. Així, a una relació
de fets coincident segons sembla amb la
de les cròniques catalanes, s’hi sobrepo-
sa una interpretació evidentment tota al-
tra. A més de deixar-s’hi constància
d’episodis tan poc excelsos com inde-
fectiblement habituals: carnatge, viola-
cions, destrucció, saqueig.

La lliçó a extreure del coneixement
històric no ha de tendir llavors ni a l’en-
orgulliment tribal (com ha estat el cas
durant segles) ni a la mala consciència
paralitzant (com es dóna avui entre se-
gons quins progres). Ha de dur-nos a
ponderar un passat francament tèrbol en
el marc d’un present si més no de cla-
robscurs, amb vista a un futur que vo-
lem, com a mínim, esperançadament
lluminós.

L
Revers d’orígens

la columna | JOSEP MURGADES
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● La Vela i els escenaris ha-
bituals del centre de Vilano-
va i la Geltrú es preparen per
ser l’escenari a finals de mes
d’una vintena d’espectacles
de circ de 17 companyies.
Trapezi arriba del 29 al 31 de
maig amb una edició carre-
gada de novetats i d’estrenes
de projectes artístics. Com
altres anys, el festival local
Trapezi ha apostat per la co-
producció d’espectacles de
fira, fet que enguany permet
estrenar a la ciutat el muntat-
ge High Strike Theater, un
mall de fira dins d’una glo-
rieta que barreja el concepte
d’atracció de barraca (que
posa a prova la força del par-
ticipant) i d’espectacle de va-
rietats.

Vilanova i la Geltrú creu
en els firaires: «El Trapezi de
Vilanova es caracteritza per
oferir un tipus de circ no ha-
bitual, tal com ho demostra
l’aposta pels firaires i les
atraccions que es munten a la
plaça de la Vila. Un especta-
cle paracircense que va més
enllà dels espectacles de les
barraques de fira», explica
Bienve Moya, tècnic de Cultura de
l’Ajuntament. El mall no serà l’única no-
vetat de Trapezi, ja que Los Galindos es-
trenaran a Vilanova el muntatge de L’ho-
me foca. A més, s’introdueix una nova
disciplina, el cinema, de la mà de l’Asso-
ciació Cultural Noucinematògraf Napo-
leon: es tracta d’una sessió de cinema
mut, amb música de piano en directe, que
portarà des de Chaplin fins a Buster Kea-
ton i Harold Lloyd a la plaça de la Vila, re-
cuperant així els orígens de l’aparició
d’aquest art.

El festival de circ i firaires de Vilanova
treu els espectacles al carrer i els ofereix
gratuïtament als espectadors. Dels mun-
tatges que s’han programat per aquest

any, s’ha destacat la participació dels
Black Eagles, de Tanzània, actualment de
gira per Europa; la companyia de malaba-
ristes francesos Les Moldaves; l’artista
francès Le Chariot, que explica les seves
vivències i du a la seva bicicleta tota mena
d’objectes; la companyia catalana Aticus,
que utilitza la perxa xinesa per als seus es-
pectacles, i els suïssos Makadam Kanibal,
que practiquen el faquirisme.

Trapezi arrencarà el dia 29 amb la lec-
tura d’una tesi sobre el circ d’una estu-
diant belga que ha triat el festival de Vila-
nova per presentar el treball, en comptes
de fer-ho a la universitat. En total, sota la
marca Trapezi actuaran a Vilanova 17
companyies que representaran una vinte-

na d’espectacles i oferiran una trentena de
representacions, de manera que, amb una
mica d’organització i lleugeresa, l’espec-
tador podrà veure tots els espectacles que
es presenten enguany als diferents esce-
naris (rambla Principal, escola Pompeu
Fabra, plaça del Mercat, plaça de la Vila,
La Vela). A més dels escenaris de carrer,
Trapezi també trasllada a La Vela de la
Masia en Cabanyes les actuacions noctur-
nes, l’anomenat cabaret, que s’acompa-
nya d’un servei de bus gratuït, malgrat
que els espectacles són de pagament. La
banda sonora del festival de circ i firaires
la posarà aquest any la companyia Histo-
rie de Familie, amb els espectacles Disco
Power Band i Potin de Fanfare.

Vilanova i la Geltrú treu al carrer (del 29 al 31) firaires, «clowns», equilibristes i músics de 17 companyies

Circ d’estrena al Trapezi
Vilanova i la Geltrú

el reportatge | LAURA MARÍN

«CLOWNS» I AERIS, A LA RAMBLA. L’humor, les atraccions de fira i els
equilibris compartiran escenari al carrer gràcies al Trapezi. Del 23 al 28
de maig, s’instal·larà a la rambla un quiosc d’informació del festival que,
durant els dies del Trapezi, es traslladarà a la plaça de la Vila. / L.M.


