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Una motocicleta que té per
manillar un cap de porc i
una rulot rovellada i atroti-
nada són els elements es-
cenogràfics amb què la
companyia Makadam Ka-
nibal posa en escena Ga-
valo Kanibal, un impac-
tant espectacle que revisa
amb una poètica personal i
una visió punk i under-
ground alguns dels tradi-
cionals números de faquir.
Elodie Meissonier i Jean
Alexandre Ducq, que ja
van causar molt bona im-
pressió en el Trapezi de fa
tres anys amb Le cirque
des curiosités, es dediquen
durant tot l’espectacle a

menjar fulles d’afaitar, ca-
lar-se foc, grapar-se una
diana a la panxa o llançar-
se xeringues al cul com si
fos una diana. Un muntat-
ge que oscil·la entre el sa-
disme i l’escabrositat però
amb molt sentit de l’hu-
mor, moments de tendresa
i una posada en escena
molt treballada que el pú-
blic va saber apreciar com
calia.

Un cop acabat Gavalo
Kanibal, va començar
Kampingplatz, de la com-
panyia catalana Deados,
una de les quatre produc-
cions del CAER per al Tra-
pezi i, per tant, de visió

obligada per als incondi-
cionals de la fira. Andrés
Melero i Ricardo Gallar-
do, els dos acròbates de la
companyia, van presentar
amb els lògics nervis
d’una estrena un especta-
cle de petit format que té
com a fil conductor les his-
tòries absurdes de dos
campistes i que destaca
per la bona execució dels
equilibris mà a mà dels dos
actors. Una proposta que
el públic de Mas Iglésies
va valorar amb una llarga
ovació. I l’oferta del Tra-
pezi a Mas Iglésies la com-
pleta l’espectacle progra-
mat a l’única vela que s’ha

instal·lat a l’espai: Un cir-
que plus juste de la compa-
nyia Circo Aereo o, el que
és el mateix, del finès Jani
Nuutinen. Nuutinen, artí-
fex de Circo Aereo, com-
panyia creada l’any 1996 i
considerada la primera
companyia de «nou circ»
de Finlàndia, és l’únic pro-
tagonista d’un espectacle
que es desenvolupa en la
foscor d’una petita pista de
circ i que està format per
números tan insòlits com
els malabars amb boles pe-
sants de ferro o un número
molt original d’il·lusionis-
me amb una pilota com a
element central. Com Ma-

kadam Kanibal, Nuutinen
ja va causar sensació fa
tres anys amb la seva pri-
mera incursió en el Trape-
zi, amb un espectacle de tí-
tol semblant al d’ara, Un
cirque tout juste, un circ
minimalista i hipnòtic,
d’ombres xineses, d’ob-
jectes i de jocs malabars
impossibles. Una petita jo-
ia, una delikatessen que el
poc públic (entre els quals
hi havia algunes cares co-
negudes de la gran família
del circ, com ara la família
Tortell Poltrona en ple)
que admet l’aforament de
la vela va ovacionar llarga-
ment. Van ser, doncs, tres

hores seguides de circ al
parc de Mas Iglésies, amb
breus intervals amenitzats
per la música i l’alegria de
la banda de Forani Teatre,
que va aconseguir retenir
el públic.

Avui la fira viurà la seva
jornada més embogida i
intensa, que començarà a
les dotze del migdia amb
l’espectacle Le poids de la
peau, de Lonely Circus, a
la plaça del Mercadal. A
partir de llavors, el circ
s’anirà desenvolupant als
carrers, a les veles i als tea-
tres de manera ininterrom-
puda fins a altes hores de la
matinada.

Bona vetllada a Mas Iglésies
El públic ovaciona les tres propostes artístiques programades al nou espai urbà de la Fira del Circ de Catalunya

● El Trapezi va començar ahir a entrar de
ple en matèria amb les prop de quaranta
activitats programades per a la jornada.
Els carrers del centre de Reus van donar

El Circo Aereo de Jani Nuutinen va causar sensació al Mas Iglésies. A la dreta, un moment de l’espectacle de la companyia catalana Deados. / JUDIT FERNÁNDEZ

NATÀLIA BORBONÈS / Reus símptomes de la massificació de públic
que es viurà avui, dia central del certa-
men, per la qual cosa l’entrada en funcio-
nament de Mas Iglésies com a nou espai
de la Fira del Circ de Catalunya va ser sa-

ludada com un encert. Un encert, també,
per les tres propostes artístiques que s’han
triat per a Mas Iglésies, les tres del tot en-
certades: un espectacle de faquir under-
ground d’una companyia francesa, l’es-

trena d’una de les quatre produccions del
Centre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) per a la fira i la màgia meravello-
sa del circ d’objectes que promou el finès
Jani Nuutinen.

● Un museu de l’absurd,
una creació nascuda de
l’oblit i dels materials de
rebuig. Aquestes són algu-
nes de les qualificacions
que ha merescut L’Estrany
Museu Llonovoy, una ex-
posició itinerant de jo-
guets trastocats, o de ju-
guetes espenyades, que ha
creat el mallorquí Miquel
Àngel Juan i que durant els
dies del Trapezi es pot
contemplar al Centre

d’Art Cal Massó. Són més
de 300 peces úniques re-
creades a partir de joguets
rescatats de la brossa, o
dels mercadets i, en defini-
tiva, de l’oblit dels seus
propietaris originals. Hi ha
autòmats, soldadets, cap-
ses de música, robots, ca-
laveres amb música, ani-
mals, pallassos o joguets
religiosos, una cursa de
caganers en una pista
d’Scalextric o un Elvis
muntat damunt d’un ras-

pall. Miquel Àngel Juan,
membre de la veterana
companyia del teatre ma-
llorquí Hermanos Llono-
voy, ha aconseguit treure
del rebuig unes joguines
noves, iròniques i allunya-
des del seu sentit original,
trastocades fins a aconse-
guir un efecte de desassos-
sec en l’espectador. Si no
es pot anar a Cal Massó, el
web www.llonovoy.com
també ofereix la possibili-
tat de conèixer l’exposició.

L’Estrany Museu Llonovoy exhibeix
les seves juguetes espenyades
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L’inquietant món del joguet trastocat és una de les propostes del Trapezi. / JUDIT FERNÁNDEZ
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