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Boni, en acció a ‘In situ’, dins la Fira Trapezi de Reus

Seixanta companyies d’arreu del món participen a la novena edició de la Fira de Circ de Reus

Un Trapezi alt i tranquil
Jordi Jané

REUS

‘Laissez porter’ gira
al voltant del dolor
i l’esperança que
comporten l’exili

i el desarrelament

L’
aiguat de
divendres
al vespre
va fer

cancel·lar tots els
espectacles a l’aire
lliure en la que per
ara sembla una de
les edicions més
tranquil·les pel que
fa a afluència de
públic, però en què
la qualitat dels es-
pectacles i l’alegria
ciutadana mante-
nen l’elevat nivell de
sempre.

Tot i que el tret de sortida
oficial es va engegar dijous al
vespre amb l’espectacle in-
augural Res cau del cel, dirigit
per Jordi Aspa, aquest Trape-
zi ja volava des de dissabte
passat, dia 7, amb el taller de
circ dels reusencs Circ de les
Musaranyes, l’exposició de
collages i capsetes que Martí
Pey dedica a l’art circense i el
debut, dimecres, dels france-
sos Les P’tits Bras amb l’es-
pectacle One, two, trrriie..., de-
dicat als escolars.

Més espais
A la plaça de Prim es pot

gaudir amb un teatret de ti-
telles per a dos espectadors,
dues banyeres convertides en
barques gronxadores i una
sínia feta amb tasses de vàter.
Enguany s’han creat dos es-
pais nous, dedicats al petit
format: el Reus Racó del Riu-
re (RRR, al passeig de Prim) i
el claustre de l’IES Salvador
Vilaseca.

En una de les dues petites
carpes instal·lades al RRR
vam poder veure Moulin Ca-
bot, una delícia de 40 minuts
que els francesos 2 Rien
Merci fan bascular entre Tom
Waits i Federico Fellini. Al
centre històric, dos malaba-
ristes barcelonins (Sebas,
amb Cartón Combo, i Boni,
amb In situ), han seduït els
públics respectius amb dues
propostes tan interessants
com diferents l’una de l’altra
en aspectes com les tècni-

ques i la posada en escena
(dos segells personals i in-
confusibles), mentre que els
francesos Les Colporteurs
(una companyia ara ja histò-

rica) escampaven generositat
i saviesa de saltimbanqui
amb Apèro Cirque (funam-
bulisme, contorsió, acrobà-
cia, corda volant, etc., amb
música servida en directe).

Circ contemporani
Trapezi és un festival eclèc-

tic, virtut que contribueix a
aclarir la diferència entre el
circ de carrer que es fa avui i el
circ que, fet avui al carrer o en
qualsevol altre espai, investiga
nous camins expressius a par-
tir de les tècniques tradicio-
nals. El segon model és l’únic
que, segons el meu criteri,
s’ajusta a la denominació circ
contemporani.

És el cas de Laissez porter,
que la companyia francesa XY
ha presentat en estrena
mundial al Teatre Bartrina.
Tot l’espectacle (de 60 mi-
nuts) gira al voltant del dolor
i l’esperança que comporten
l’exili i el desarrelament, te-
màtica explicitada amb un
constant anar i venir de gent
amb maletes, passavolants
que en trobades curtes tenen
temps per a contactes fugaços
i petits conflictes.

Formalment, quatre ho-
mes i dues dones (sis acrò-
bates i equilibristes excel-
lents) exploren, si no totes,
moltes de les posssibilitats
de joc combinatori entre sis
cossos humans, sis maletes i
quatre taulons que, simbòli-
ques passarel·les, els uniran
en el joc d’acostar-se i d’e-
quilibrar-se mútuament.
L’alt nivell acrobàtic de la
companyia els permet crear
arquitectures humanes ima-
ginatives i fràgils d’una
considerable bellesa plàstica
i d’un gran poder emotiu,
aspecte aquest també acon-
seguit gràcies a un tempo es-
cènic que en molts moments
arriba a hipnotitzar els sen-
tits de l’espectador.

R O C K

Draco

Sorpresa!
J.M. Hernández Ripoll

Draco. Barcelona, Bikini, 10 de maig.

El cas de Draco és un exemple clar que no es pot anar als
concerts carregat d’apriorismes. El seu currículum artístic,
primer com a membre del grup Menudo al costat de Ricky
Martin i, després, com a compositor d’himnes del pop llatí
com Livin’ la vida loca, auguraven una actuació d’aquelles en
què et passes tota l’estona fent un passet endavant i un
passet endarrere, de coreografies acrobàtiques i malucs
desconjuntats. Però res més lluny de la realitat, perquè
Robi Draco Rosa es va presentar al Bikini com un artistàs,
amb un repertori de rock aspre i profund, farcit de mitjos
temps d’aromes blues on conviuen guitarres que grinyolen

de passió amb percussions d’arrel llatina.
Draco és una de les sorpreses de la temporada, i això diu

molt al seu favor. Presentava el seu últim treball, Como me
acuerdo (versió castellana del disc Mad Love), amb onze temes
que mereixen ser escoltats més d’un cop per entendre la
complexitat de la seva estructura. En aquest àlbum, Draco
no fa cançons fàcils. El novaiorquès ha tingut la perícia su-
ficient per aglutinar influències variadíssimes que van de
Marvin Gaye a Jimi Hendrix, de Miles Davis a Led Zeppelin.
Una prova d’això és la fantàstica Vagabundo, una peça de ca-
ràcter progressiu, de dues velocitats i sense complexos, que
no pot deixar indiferent ningú.

Ho va advertir des del primer tema, Madre tierra, i només
va perdre el fil quan la inèrcia el va portar cap a paisatges
més comercials, com és el cas de Blanca mujer, pròxima a la
balada ensucrada. Acompanyat per dues guitarres, baix i
bateria, Draco ens va fer canviar d’opinió d’entrada. Una si-
tuació que es va confirmar quan va cantar Bajo la piel i Bru-
jería (res a veure amb el Bulería del rínxols d’or d’Almeria). El
que dèiem, una grata sorpresa i un home a seguir de prop ja
que, sens dubte, està destinat a ser un dels noms més inte-
ressants de la música hispana moderna. La llàstima és la
poca assistència de públic: és evident que cal desprendre’s
dels apriorismes.

.............................

Woody Allen vol
rodar a
Barcelona
“aquest estiu o
el vinent”

Redacció
OVIEDO

L
a bona química en-
tre Woody Allen i
Barcelona no és cap
secret. El cineasta
nord-americà va

confirmar ahir que espera po-
der iniciar el rodatge d’una
pròxima pel·lícula a la Ciutat
Comtal “un d’aquests estius”.
Allen va fer aquesta afirmació
ahir a Oviedo –ciutat que
també és “molt possible” que
estigui inclosa al film–, on
assisteix als actes del 25 ani-
versari de la Fundació Príncep
d’Astúries que el va premiar el
2002. El director va explicar
que les negociacions que duen
a terme els seus productors
per rodar a l’Estat una “fanta-
sia molt còmica i molt ro-
màntica” estan “molt, molt
avançades”. “Espero iniciar la
producció “aquest estiu o el
vinent”, va afegir. Barcelona,
una ciutat que “m’encanta”,
seria el marc d’un film que
comptaria amb un equip tèc-
nic i un repartiment d’actors
secundaris bàsicament espa-
nyol. Els rols protagonistes
anirien a càrrec d’intèrprets
“de parla anglesa”. “Ara haig
de començar a conèixer els ac-
tors espanyols que parlin an-
glès”. Tot just arribat de Can-
nes, on va presentar la seva
última pel·lícula, Match Point,
Allen atribueix a la seva dona,
a qui “li agrada molt viatjar” la
decisió de rodar fora del seu
tradicional escenari de Nova
York. “Si per mi fos, no sortiria
de Manhattan ni del meu bar-
ri. Si vaig a Londres, Madrid,
París o Alemanya no és més
que per complaure-la. Si no
m’hagués casat, seguiria vivint
dins de mi mateix”.

.............................
Jordi Casanovas
guanya el premi de
teatre Ciutat d’Alcoi
Efe
ALCOI

El dramaturg català Jordi
Casanovas (Vilafranca del
Penedès, 1978) ha estat el
guanyador del 33 premi de
teatre Ciutat d’Alcoi amb la
seva obra Beckenbauer. El
veredicte del jurat s’ha fet
públic en el marc de la XV
Mostra de Teatre Valencià que
es va clausurar ahir.
Casanovas ha indicat que
Beckenbauer és una farsa que
“en clau de comèdia ofereix
una crítica del món
contemporani a través dels
continguts porqueria de la
televisió”. La dotació del
guardó és de 7.000 euros i, a
més a més, s’edita el text a la
Col·lecció El Galliner/Teatre de
l’editorial Edicions 62.


