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La fira del circ ha acollit prop de 10.000 espectadors

La novena edició de la fira del circ Trapezi a la capital del Garraf va acollir vint-i-quatre companyies d’arreu del món

Vilanova treu el circ al carrer
Bernat Deltell

VILANOVA I LA GELTRÚ

O
mbres xi-
neses,
acrobàcia,
malabars,

música, cavallets,
‘clowns’ i, sobretot,
espectacles al car-
rer. Aquests han
estat els ingredients
bàsics de la novena
edició de la fira del
circ Trapezi de Vi-
lanova i la Geltrú,
que va finalitzar
ahir diumenge i en
la qual han partici-
pat 24 companyies
d’arreu del món.

Un dels organitzadors d’a-
quest singular certamen, Bi-
enve Moya, asegura que “fent
un càlcul aproximat, podem
situar en uns 10.000 els es-
pectadors que hi ha hagut
aquest any a Trapezi, tot i que
s’ha de vigilar molt a l’hora de
donar xifres, sobretot quan es
tracta d’espectacles gratuïts al
carrer”.

Sigui com sigui, el cert és
que aquest any l’Ajuntament
de la capital del Garraf ha do-
blat espais, pressupost i com-
panyies convidades. Per
exemple, la dotació econòmi-
ca ha estat de 150.000 euros,
xifra que ha significat poder
incrementar el nombre d’es-
pectacles representats fins a
arribar gairebé a la cinquan-
tena. “Això –diu Moya–, mar-
ca el camí a seguir en properes
edicions. És evident que
aquest esforç suplementari

que ha fet l’administració s’ha
vist reflectit en els resultats,
que han estat molt positius”.
També es mostra satisfet el
regidor de Cultura, Joan Igna-
si Elena, que assegura que “el
projecte Trapezi no volem que
duri només tres dies, sinó que
ha d’haver-hi una aliança en-
tre la ciutat i el festival, que
volem que s’allargui tot l’any
amb cursos, tallers i actuaci-
ons puntuals”.

Els firaires
Un dels trets més caracte-

rístics del Trapezi vilanoví és
la seva aposta pels nous firai-
res, companyies de circ que
fan els seus espectacles al car-
rer, un art de gran tradició a
França però a punt de desa-
parèixer al nostre país. Potser
aquest és el motiu pel qual de
les 24 companyies convidades
nou han estat del país veí da-
vant de les vuit de catalanes i
dues de Bèlgica, entre d’altres.
Per Moya, aquí es vol mostrar
“un tipus de circ molt deter-
minat, aquell que es fa al car-
rer, però també el dels cava-
llets, les tradicionals fires que
ara s’han convertit en músi-
ques atabaladores i atraccions
agressives. A Vilanova
–assegura Moya–, cultivem
els cavallets antics, sense mú-
sica, plens de màgia on encara
es pot escoltar el soroll de la
campaneta que posa fi a l’a-
tracció”. A més, aquest tipus
d’espectacles, amb un cert ai-
re romàntic, tenen l’avantatge
que van adreçats a tothom,
“però sobretot a aquell públic
familiar que s’ha desplaçat
d’arreu del país per veure
unes atraccions impossibles
de trobar ja en qualsevol fira
de festa major, per exemple”,
reconeix Bienve Moya.

Els organitzadors de Tra-
pezi han apostat aquest any

per traslladar el festival a di-
versos punts de la ciutat, i no
centrar-ho en un únic indret.
D’aquesta manera el circ ha

anat a trobar la gent, i no pas
a l’inrevés, com havia passat
alguns anys. Amb tot, les
seccions que han aconseguit

un gran èxit de
públic han estat
l’Off Trapezi, un
espai adreçat a
les companyies
amateurs o que
tot just comen-
cen, i el cabaret
circense, on una
bona part de les
companyies con-
vidades han re-
presentat núme-
ros curts a la car-
pa situada a la
Masia d’en Caba-
nyes “i que han
provocat cues de
fins a tres quarts
d’hora”, explica
el regidor de
Cultura, Joan Ig-
nasi Elena. Entre
les actuacions
més destacades
hi ha hagut la de
la companyia
eqüestre Chaval
en pista i les ca-
talanes Los Ga-
lindos i El Negro
i el Flaco, que
han estrenat es-
pectacle a Vila-
nova. Amb tot,
una vegada més
la plaça de la Vila
va acollir algu-
nes de les actua-
cions més agosa-
rades, com la del
funambulista
Malino Maline,
que va travessar
la plaça els dos
primers dies de
festival, i la ja
tradicional com-
panyia Antigua i
Barbuda, que va

presentar els seus cavallets i
un artilugi nou que combina
les barquetes valencianes
amb la roda.

D A N S A

Dominik Borucki

Enganxats
a les paraules

Bàrbara Raubert Nonell

‘What’s up?’ Direcció i concepte: Dominik Borucki.
Intèrprets: Dominik Borucki i Claudia Cardona.
Barcelona, L’Espai de Dansa i Música de la

Generalitat de Catalunya. 18 de maig.

Dues persones enganxades l’una amb l’altra i cadascuna al
seu pensament, que s’interroguen sense parar, en un bucle
infinit de frases dites a mitges i dibuixos de mandales ani-
mats a dues mans i quatre cames, conformen la darrera peça
de Borucki i Cardona, una obra de verticalitat invertida, on
les cames de la ballarina i ex-gimnasta olímpica colombiana
fan de braços (balancejant-se tranquil·lament, pujant i bai-

xant, obrint-se i tancant-se) i ens sorprenen per la seva fle-
xibilitat i equilibri.

What’s up? ens presenta una esquizofrènica relació entre la
calma femenina i la histèria masculina deguda a la raciona-
lització dels esquemes de pensament que ens lliguen a la rea-
litat. I aquests pensaments repetitius i sense sortida, ja sigui de
forma enregistrada o en directe, omplen l’obra d’una dolça
dicció colombiana que acaba sent empalagosa per la repetició
i abundància de tòpics que carreguen els textos.

Però, a més de paraules, de la boca de Borucki també en
surten altres sons, més guturals i rítmics, experimentalment
pobres i de pocs matisos que formen part de la banda sonora,
i s’intercalen amb les cançons supervitalistes de Shelley Hirsch
o la més sensual de Cannonball Adderly, una cançó de jazz que
Cardona balla amb senzillesa però fent ús de tota l’elasticitat
dels seus meravellosos malucs, i sembla com si veiéssim ballar
un ninot de goma encantador.

De fet, el treball coreogràfic de Borucki aprofita al màxim les
qualitats de Cardona i, en gran mesura, les fa seves en jocs de
cercles concèntrics que van variant el seu contorn infinita-
ment. Tot i que és tan repetitiu en les frases coreogràfiques
com en els textos i enganxa diferents membres del cos amb fils
invisibles com ho feia amb les paraules, el seu discurs corporal
no empalaga, sinó que agrada, i, amb humor i agilitat, comu-
nica més que mil paraules.
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El monòleg ‘Mal parto
me raya’ celebra dos
anys en cartell amb una
festa al Teatreneu
Redacció
BARCELONA

El monòleg dirigit i
protagonitzat per l’actor
Carlo Mô, Mal parto me raya
(se atormenta una vecina),
compleix dos anys a la
cartellera teatral. Per
celebrar-ho, dimecres que ve
es farà al Teatreneu una
funció especial d’aquest
muntatge estrenat el 2003 a
la Sala Llantiol, que practica
un humor intel·ligent i amb
suggeridors tocs surrealistes.
A través d’aquesta obra
còmica, Carlo Mô juga amb
el que és improbable i el que
és quotidià i, a la vegada, fa
la guitza als veïns. Com la
majoria de persones, Carlo
vol ser algú a la vida i ho
intentarà de mil maneres.


