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Els directors
“Aquí els animals
poden treballar”

El Trapezi, que ja arriba a la
13a edició, és una festa per als
habitants de Reus, la ciutat
que sempre ha estimat el tea-
tre i ara s’està tornant addicta

al circ. En part és mèrit de
Jordi Aspa i Bet Miralta, direc-
tors artístics des de la prime-
ra edició: “Volem que hi hagi
varietat, totes les tècniques
possibles. El sistema és voltar
i començar per una peça que
t’agrada i després tot va en-
llaçant”, ens diu Aspa.

El Trapezi s’anomena també
Fira de Circ Contemporani. Li
preguntem què significa: “Res
que no sembli. Vol dir fet ara.
Crec que algú hauria de provo-
car una reunió o algun debat
per definir-ho, perquè sovint
es pensen coses que no són”,
puntualitza. Per exemple, no

vol dir que no es puguin tenir
animals. “Hi ha un espectacle
amb rucs, el Salam Toto. Això
dels animals és una normativa
municipal que varia segons la
ciutat. A Barcelona no poden
treballar però aquí sí”. Ha de
ser, però, nou, si no, ja hi ha al-
tres circuits i altres circs.

vis que vaig fer al guió”. Uns
canvis motivats per la nega-
tiva a participar-hi de Matt
Dillon, per problemes
d’agenda, i de Javier Bar-
dem: “Primer em va dir que
sí, però després es va fer en-
rere. Acabava de guanyar
l’Oscar i es volia prendre les
coses amb calma, no volia
treballar per treballar”.

“Cinema intimista”
“[Amb aquesta pel·lícula he
tornat] al cinema intimista
i personal que m’agrada,
com m’agrada també veure
quelcom que no he vist
abans”. “Ni he buscat ni
busco l’aprovació de la críti-
ca –afegeix–. Tinc prou edat
per no buscar l’aprovació
dels que regeixen els gustos
culturals”. Pel que fa al fet
que la seva nova pel·lícula
només participi a la tercera

Francis Ford Coppola atenent la televisió
al Festival de Cannes, on ha portat a la

Quinzena de Realitzadors el seu últim film,
‘Tetro’ ■ CHRISTOPHE KARABA / EFE

secció de Cannes, en comp-
tes de l’oficial, comenta: “En
aquest festival vull ser un ci-
neasta més. Hi ha pel·lícules
molt interessants”.

Francis Ford Coppola va
tenir temps per parlar dels
seus primers passos al món
de l’espectacle. “Quan era
jove, volia ser dramaturg i
vaig estudiar teatre. Però
veure Octubre [la versió de
la novel·la Deu dies que
trasbalsaren el món, dels
russos Aleksandrov i Ei-
senstein] em va canviar la
vida: vaig decidir que volia
fer cinema”. Va arribar a
Hollywood amb la idea d’es-
criure guions. “Però em van
oferir dirigir El padrí, des-
prés que Elia Kazan i Costa-
Gavras s’hi van negar. Ho
van fer perquè els resultava
barat. I aquest encàrrec em
va canviar la vida”. ■

L’actriu Kierston Wareing (esquerra) i la directora
Andrea Arnold, autora de ‘Fish tank’ ■ AFP
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Van ser quatre gotes mal
comptades, però quan hi ha
aparells elèctrics o materi-
als que poden relliscar, cal
aturar l’espectacle. La vuel-
ta, dels francesos Los Zin-
dare, era el muntatge esco-
llit per iniciar el Trapezi ahir
dijous, deixant de banda
l’espectacle inaugural que
va tenir lloc dimecres a la
nit, com a única peça del dia
per afalagar la gent de Reus.
El veurem d’aquí a una esto-
na (dijous nit) si la climato-
logia fa bondat i us l’explica-
rem dissabte perquè, això
sí, a les rotatives no les
atura la pluja.

Tornant als Zindare, hem
pogut veure, però, on anava
la història inacabada: una
petita troupe de tres ger-

mans, tronadeta, no té re-
cursos per fer-se muntar les
estructures i s’ho han de fer
ells mateixos. Treballen da-
vant del públic fent àgils
acrobàcies en clau de clown
per arribar a instal·lar uns
ferros que els faran de tra-
pezi, i s’equivoquen tantes
vegades com manen els cà-
nons del gag. La plaça esta-
va plena de gom a gom de
gent de totes les edats, però
els riures dels menuts des-
tacaven amb força quan un
d’ells, fent equilibris, es va
quedar en calçotets. Sabien
el que es feien perquè, tot
tocant el riure segur, van
saber transmetre la dificul-
tat que comporta un mun-
tatge de circ, lamentable-
ment, sempre precari. A
punt de començar la segona
part, ja amb els ferros mun-
tats, que s’intuïa amb acro-

bàcies més complicades, la
pluja va dispersar el públic.

Faltava mitja hora per-
què comencés Les urbano-
logues associés, dels també
francesos Lézards Bleus.
Busquem refugi als bars de
la zona perquè no sembla
una pluja ferotge. Efectiva-
ment, a les 19 h no plou i
comença una curiosa cer-
cavila a la preciosa plaça de
les Peixateries Velles. Els
Lézards –que vol dir llan-
gardaixos– estan especia-
litzats a enfilar-se per les
parets sense tocar el terra.

Sense tocar el terra
Abans de l’espectacle bus-
quen una localització, que
passa per trobar un element
arquitectònic especial. L’es-
mentada plaça el té i allà co-
mença la feina dels urbanò-
legs: un d’ells està emparrat

a la paret, investigant la
consistència del monu-
ment, olorant-lo, mesurant-
lo, netejant-lo i escoltant-lo.
Des de baix, l’altre explora
el llenguatge sonor de tot el
que troba: des de canonades
a papereres, tot guiant
l’home llangardaix. El repte
és fer un recorregut itine-
rant, seguit del públic, sense
tocar el terra. Passa de balcó
a balcó, saludant els propie-
taris de la casa (avisats?)
fent diferents acrobàcies
ben enginyoses per a les
quals s’ajuda de tot el que
troba: un foradet a la paret,
la vela...

Tot anava bé fins que la
pluja va decidir tornar-nos a
dutxar. El llangardaix va ha-
ver de tocar de peus a terra
abans que poguéssim saber
com se les enginyava per
acabar, sense baixar. O sí?■

La companyia Los Zindare va portar a la plaça del Castell de Reus l’espectacle ‘La vuelta’ ■ TJERK VAN DER MEULEN


