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Blai Mateu presentarà al festival Trapezi de Reus el solo ‘Ï’ ■ TRAPEZI

TeatreNacionaldeCarrer!
La Cia. Artristras
protagonitzen els
primers espectacles
als jardins del TNC

T.B.
BARCELONA

Joan Font, assessor de tea-
tre familiar i de relació amb
companyies, està més que
content que, finalment, ar-
ribi la primavera de debò,
una primavera que “ens

treu als jardins del TNC, a
qui hem d’agrair que obri
portes i finestres al públic
familiar”. “No és una aposta
de futur: ja és present”, diu.

Els primers convidats han
estat Artristras, amb una
llarga trajectòria al carrer:
“Nosaltres, en 25 anys, no
l’hem deixat mai. Feia molta
falta aquest acte institucio-
nal de reconeixement per-
quèelcarrerésunespaimolt
dur. Compensa, això sí, però
sense suport, és impossible

fer-ho”, explica Quique Al-
càntara, director de la com-
panyia. “Ara, les inicials
tenen finalment un altre
sentit: Nacional de Carrer”,
continua.

Presenten dos espectacles
festius: Medusa i Pluges
d’estiu. “ Medusa és un ho-
menatge a la Mediterrània,
una festa per a tots els pú-
blics”. Un gran vaixell guia
l’espectador per un mar mu-
sical. Hi ha música en direc-
te, dansa i objectes.

Pluges d’estiu és la gran
festa de la natura. També de
manera itinerant, el públic
va seguint uns éssers fantàs-
tics que sorgeixen de dife-
rents pluges: de foc, d’aigua,
d’herbes, de confeti... “És
com seguir el flautista de Ha-
melin”, diu Glòria Font, d’Ar-
tristras. Totes dues obres
mostren objectes volumino-
sos de gran bellesa plàstica.

La Glòria lamenta que el
carrer s’ha perdut. “Abans
ens cridàvem per anar a

manifestacions, hem rei-
vindicat guarderies, auto-
pistes, hem inaugurat...
Avui només queda el Raval,
al carrer. I els seus nous ha-
bitants, mediterranis com
nosaltres, ens recorden que
també hi vam viure”.

Sergi Belbel i Joan Font es
comprometen a donar-hi
continuïtat. “La primera ve-
gada hem volgut donar-hi
cabuda a espectacles que
funcionen. Però de cara al
futur es faran encàrrecs es-
pecífics de creació al carrer”.

“Nosaltres tenim un ocell
que ha travessat la porta del
TNC i ha llançat la clau als
encants, perquè ningú la
trobi mai més”. Paraula
d’Artristras. ■

El Trapezi que vibra
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Teresa Bruna
BARCELONA

“Per no perdre ni els orígens
ni la identitat, vull recordar
que aquesta fira va néixer
per dignificar el circ. Bienve
Moya i Alfred Fort [actual
administrador del TNC] ho
van engegar pràcticament
d’una manera naïf quan el
circ no estava representat
enlloc”. Jordi Aspa, director
artístic amb Bet Miralta del
Trapezi des dels seus inicis,
ret aquest petit homenatge
a uns començaments arris-
cats i valents que han avan-
çat cap a una gran festa del
circ totalment consolidada,
que impregna Reus de color
durant cinc dies. “És una
barreja de cultures, de músi-
ques, de vestuari... és un ven-
tall del món”, diu Aspa. Onze
anys més tard, “Trapezi posa
el circ al mateix nivell que les
altres arts”, diu Anna Fal-
guera, responsable de Coo-
peració Cultural, alhora que
recordaqueelconsellerTres-
serras ha promès donar un
cop de mà al circ amb el Pla
Integral de Suport.

El Trapezi arriba, entre la
teoria i la realitat, a estendre
per Reus les grans virtuts
del gènere: “El circ aporta
cosetes, envaeix l’espai pú-
blic, trenca la rutina... I això
és molt important en la cul-
tura mediterrània”, conti-
nua Aspa. I, sobretot, aporta
espectacle: 60 companyies,
més de 125 representacions
i 22 espais ocupats. “Fa molt
de goig”, diu Xavier Filella
(Cultura, Reus), cofoi.

La magnitud de la fira no
permet reproduir un pro-
grama que cobreix des del
circ més tradicional fins al
més exquisit de l’anomenat

nou circ. “He de dir que
l’oferta catalana creix. És
cert que dominen els fran-
cesos, perquè la situació del
circ a França és la que és,
però a poc a poc hi anem
entrant. Ara ja tenim esco-
les i estem contents d’oferir
aquesta plataforma als
nous creadors”, diu Aspa.

Hi ha espectacles de tota
mena de formats: carrer, iti-
nerants, teatre a la italiana,
cabaret... “I tenim l’RRR,
que vol dir Reus Racó del
Riure, on posem els inclas-
sificables”. La Bet també re-
corda l’emblemàtic elefant
dalt del motocarro i amb la
banda, que va conduint la
gent on hi ha artistes.

El Trapezi és una
gran barreja
de cultures, de
músiques, de
vestuari... és un
ventall del món!

Aquest cap de setmana ja
comencen les activitats. La
inauguració oficial serà el
dimecres dia 9 amb Tot és
cosa de dos, de Cèsar
Compte, producció de Tra-
pezi. El CAER, que acull la
Fira en la seva programa-
ció, intervé directament en
algunes coproduccions com
el solo Ï, de Blai Mateu, fill
de Tortell Poltrona, que és a
Baro d’Evel Cirk Cie.; l’An-
tigua & Barbuda i l’especta-
cle B.A.R.R.A., o el Circo de
la Sombra, amb Clara Poch
i el número Pèndol.

Trobareu més informa-
ció, programa i horaris a
www.trapezi.org. ■

A
cabat el discret desem-
barcament del Made in
Mad que, en teatre, va

oferir un Calderón (El mági-
co prodigioso) ben poc esti-
mulant, arriba el Centro
Dramático Nacional amb un
espectacle de fonda signifi-
cació històrica i d’una vigèn-
cia indiscutible. El Marat-
Sade del director d’Animala-
rio, Andrés Lima, destaca pel
talent amb què es fa pròxim,
per la bella presentació i pel
registre interpretatiu que in-
corporen el cant i la música
en directe.

Només començar, dos
malalts mentals vestits de
reis presideixen l’escena que
és un manicomi on un grup
de tolits dirigits pel Marquès
de Sade provaran d’escenifi-
car l’assassinat de Marat. La
riota contra una monarquia
obstinada a reproduir-se
com una plaga no farà més
que créixer fins a arrencar
els aplaudiments del públic
quan un dels deficients exi-

geix la dissolució de l’exèrcit
i l’abdicació del rei. És una de
les intervencions magistrals
de Sastre en l’actualització
del text.

L’escenografia de Beatriz
San Juan és d’una potència
plàstica impactant: munts de
roba blanca disposats com
turons a diferents nivells, es-
quitxats d’algunes peces de
color, particularment els llen-
çols rojos de sang que s’es-
campen en el moment del
crim, o l’oneig de la tricolor
quan es reprodueix l’emble-
màtica pintura de Delacroix
(La llibertat guiant el poble).
Al mig hi ha la banyera on
Marat fou mort, segons el cè-
lebre quadre de David, bé
que aquí l’insigne jacobí no
apareix amb la ploma a la
mà, sinó picant compulsiva-
ment una màquina d’escriu-
re. Els actors fan un treball
enèrgic i matisat. De vegades
l’acció es trasllada a la platea,
com quan s’intenta involu-
crar el públic en la universal
copulació en una dansa ser-
pentina de gemecs. Llàstima
que l’excés de durada desllu-
eixi el resultat final.

*
Marat-Sade, DE PETER WEISS,
VERSIÓ D’ALFONSO SASTRE,
DIRECCIÓ D’ANDRÉS LIMA.
TEATRE TÍVOLI, 3 DE MAIG.
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Apoteosi
de l’excés

El ‘Marat-Sade’
destaca pel talent
amb què es fa
pròxim


