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Una espectacular imatge de la inauguració del Trapezi de l’any passat

La fira Trapezi, que se celebra a finals de maig, aposta fort aquest any pels espectacles al carrer

Circ als carrers de Vilanova
Bernat Deltell

VILANOVA I LA GELTRÚ

O
mbres xi-
neses,
acrobàcia,
malabars,

música, cavallets i,
sobretot, especta-
cles al carrer.
Aquests són els in-
gredients bàsics de
la nova edició de la
fira del circ Trapezi
que se celebrarà a
Vilanova i la Geltrú el
20, 21 i 22 de maig.

A diferència de l’altra ciutat
coorganitzadora, Reus, aquí
s’aposta pels nous firaires. “Es
tracta –diu l’etnògraf Bienve
Moya– de companyies que
presenten els seus espectacles
al carrer, amb el públic dret
com un actor més. A França això
té una gran tradició però que
aquí s’ha perdut completa-
ment”. És en aquest sentit que
l’especialització del certamen
vilanoví atrau cada any milers
de curiosos, “perquè oferim una
fira completament diferent i di-
fícil de veure al nostre país”,
explica el regidor de Cultura.

Joan Ignasi Elena es mostra
satisfet perquè “aquesta és una
fira que capta l’interès de molta
gent” i per aquest motiu s’ha
apostat per contractar fins a un
total de 24 companyies de circ,
a diferència de les 17 de l’edició
de l’any passat, gràcies a l’aug-
ment de pressupost, que s’ha
situat en 150.000 euros. “Cre-

iem que un certamen d’aques-
tes característiques és una
aposta per la cultura del país i
per la ciutat”, conclou el regi-
dor de Cultura de l’Ajuntament
de Vilanova.

Una secció Off
De la programació d’aquesta

edició 2005 destaca la secció ti-
tulada Off Trapezi, dedicada a
companyies amateurs, o que
tot just comencen, que dispo-
saran d’un espai al parc de la
Torre d’Enveja per presentar els
seus espectacles. En aquest ma-
teix indret, i a partir de les onze
de la nit, s’instal·larà el Cabaret
Circense, amb números curts
de les companyies convidades
al festival. D’aquestes compa-
nyies destaquen les franceses

Les P’tits bras (trapezi), Speed
Freaks (itinerant), Stromboli (i-
tinerants i musical), Avisto
(malabars, clowns i música) i,
sobretot, Cheval en Piste. A part
de les companyies franceses,
també hi ha les catalanes, que
en aquest cas són majoritàries.
Destaca la presència de l’home
bala Los Deméndez; El Negro y
el Flaco, una parella de còmics
acròbates i Los Galindos.
Aquestes dues últimes compa-
nyies estrenaran nou espectacle
a Vilanova. També es comptarà
amb la presència de Claret
Clown, un dels integrants de
Tortell Poltrona, i del Doctor
Soler, i el funambulista francès
Malino Maline, que travessarà
per l’aire la cèntrica plaça de la
Vila els dies 20 i 21 de maig.

Una altra novetat destacada
és que l’organització mateixa
ha participat amb la Compa-
nyia Antigua i Barbuda en la
construcció d’un artefacte nou
que combina les barquetes va-
lencianes amb la roda (sínia).

Barraca tecnològica
En l’espai de la fira es pre-

sentarà també Caravanserai,
una barraca de fira que utilitza
nous mitjans tecnològics cen-
trats en l’audiovisual. Final-
ment, cal destacar la presència
de companyies d’Argentina,
Bèlgica, Suïssa i Mallorca que
també participaran en la fira
del circ Trapezi de Vilanova,
que en aquesta ocasió se cele-
bra una setmana més tard que
la de Reus.

TOCS DE COBLA

Un pubillatge
exemplar

Ignasi Pinyol

Palamós ha viscut
amb entusiasme el

títol de Ciutat Pubilla
de la Sardana

En primer lloc he de dir que
mai he fet un seguiment exha-
stiu de les poblacions que des
del 1960 han estat nomenades
ciutats pubilla de la sardana. En
la meva època de ballador pre-
feria anar als aplecs i només en
l’etapa de músic de cobla vaig
participar en un parell de pro-
clamacions perquè ens van llo-
gar. Sense ser, per tant, cap ex-
pert en el tema, sí que vull dir
que, quan fa aproximadament
un any i mig vaig rebre el pri-
mer butlletí que informava dels
preparatius del pubillatge de
Palamós, ja vaig tenir la sensa-
ció que anaven forts. Aquesta
impressió la vaig poder confir-
mar durant el cap de setmana
de proclamació i posteriorment
assistint a alguns dels molts
actes programats.

Resulta evident que l’Agru-
pació Sardanista Costa Brava i
l’Ajuntament de Palamós han
treballat de valent i han sabut
encomanar el seu entusiasme
a tota la ciutat, que ha partici-
pat en una vuitantena d’acti-
vitats al voltant de la sardana.
Sense voler ser exhaustiu, vol-
dria destacar l’edició de dos CD
dobles amb gairebé una cin-
quantena de sardanes dedica-
des a Palamós, amb 17 estre-
nes; també el concurs de colles,
el concurs de redacció Sant
Joan i la Sardana, l’aplec noc-

turn d’estiu, el concert de lliu-
rament dels premis SGAE, el
concert de Nadal i l’edició del
llibre Palamós i la Sardana de
Josep Casas, entre molts altres.

Un altre mèrit dels organit-
zadors ha estat l’exhaustiva
difusió de tots aquests actes
gràcies al bon ús de les noves
tecnologies. Aquest cap de set-
mana, Palamós acollirà els ac-
tes de cloenda del seu pubi-
llatge, que començaran diven-
dres amb una trobada sarda-
nista escolar i l’actuació de
l’Esbart Dansaire de Rubí. Dis-
sabte han convidat la Dharma
i el grup Bergants i diumenge
la sardana tornarà a ser la gran
protagonista, amb una doble
ballada i el concert final que
servirà per presentar el segon
doble CD i el llibre Palamós i la
sardana. Malauradament, Ri-
card Viladesau ja no podrà as-
sistir als actes finals d’un pu-
billatge que va recolzar de
manera especial, amb la sar-
dana Palamós ciutat pubilla i la
presència en molts dels actes
programats. Aprofito el títol de
la sardana que ell mateix va
dedicar a la cobla Baix Empor-
dà de Palamós per tancar la
crònica d’avui: Felicitats!

D A N S A

Meg Stuart / Damaged Goods

Esbossos en el
temps, lliçons
per al present

Bàrbara Raubert Nonell

‘Desfigure Study’. Cia. Damaged Goods. Coreografia:

Meg Stuart. Intèrprets: Simone Aughterlony, Sigal
Zouk-Harder i Michael Rüegg. Música en directe: Hahn
Rowe. Barcelona, Mercat de les Flors, Sala Ovidi

Montllor. 7 d’abril.

Meg Stuart va marcar un abans i un després amb aquesta
obra del 1991 que parlava de la sida amb un llenguatge ex-
perimental de gestos quotidians aïllats del seu context. Però
encara avui, quan el tema ja no té l’impacte mediàtic d’a-
leshores, té una força sorprenent per la duresa que de mica
en mica s’apodera de l’espai.

Amb l’austeritat del muntatge, Desfigure Study remarca
l’expressivitat de cada part del cos: peus que acaricien, caps
que no pensen, cossos que actuen, boques a punt d’esqui-
nçar-se, mans que miren i unes altres mans que llisquen per
un cos i ens fan relliscar amb elles fins a les profunditats
d’un escenari: negre. La foscor s’ho menja tot i només al-
guns feixos de llum ens delimiten el focus de la mirada. I
en aquest llenç negre en constant composició, Stuart fa un
estudi del cos amb ressonàncies plàstiques (hi veiem es-
corços, espirals i fotografies mogudes) i va desfigurant la
carn sense por a la lletjor: un braç dislocat, un coll que no
aguanta...

La cruesa guanya terreny a poc a poc, i de bressolar a
llençar hi ha un mil·lisegon de diferència. De la mateixa
manera que la coreografia, Rowe va col·locant suggerents
sons immaterials que passen de la buidor i el silenci a la
suma d’efectes i velocitat del trip hop. La peça cada cop és més
dura, sobretot perquè es fa amb delicadesa: els ballarins són
suaument maltractats, cruelment acompanyats, violenta-
ment amansits. I després del cos arriba a la cara –el mirall
de l’ànima–, totalment desfigurada –una ànima per re-
compondre.

Finalment, però, la cruesa no és pessimista, i la reposició
d’una peça de dansa després de deu anys de l’estrena és un
fet extraordinàriament positiu, ja que ofereix una contex-
tualització històrica que la fa més comprensible alhora que
permet observar l’evolució de la dansa en aquests anys. Si, a
més a més, com passa en aquest cas, la reposició està feta
amb una mirada actual i lliure, l’efecte de l’original queda
multiplicat exponencialment i encara cal sumar-hi la lliçó.


