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Les entrades del
festival de Porta
Ferrada, a la venda
MÚSICA 3 Les localitats per als
diferents espectacles de la 46a
edició del certamen més antic de
Catalunya, que se celebra a Sant
Feliu de Guíxols (Girona), es po-
dran adquirir a partir d’avui per
internet a través de la web
www.servicam.com o trucant per
telèfon al 902 44 43 00. El mun-
tatge Fados, del cineasta Carlos
Saura, amb les veus de Mariza,
Canamé i Carlo do Carmo inau-
gurarà el 4 de juliol el festival, pel
qual desfilaran Lou Reed, Mala
Rodríguez i Herbie Hancock, en-
tre altres. EFE

La fira de teatre
d’Igualada s’acaba
amb 12.000 visites
TEATRE 3 La Mostra de teatre in-
fantil i juvenil català, que des de
dimecres passat va omplir carrers
i locals d’Igualada amb gairebé
un centenar d’activitats gratuïtes
i de pagament, va tancar ahir
amb un balanç molt positiu d’as-
sistència, segons l’organització.
La pluja que ha caigut aquests
dies només ha impedit l’actuació
de dues companyies de les 57 que
van participar en el certamen.

Tunísia exporta
acròbates amb
vestit jaqueta

ARTS ESCÈNIQUES 3 FESTIVAL

b

GEMMA TRAMULLAS
REUS

L’obra ‘Halfaouine’
va destacar en el
tancament de la mostra
de circ Trapezi de Reus

T
unísia: país de la costa medi-
terrània del nord de l’Àfrica,
amb 10 milions d’habitants
(un 98% de confessió musul-

mana) i una dictadura laica. Les pa-
raules es queden curtes per acostar-
se a la realitat de la societat tunisia-
na. En canvi, l’espectacle de circ Hal-
faouine aconsegueix transmetre l’e-
nergia d’un país on tradició i moder-
nitat intenten conviure i on homes i
dones intenten comprendre’s. Les
entrades per a les dues funcions al
Teatre Bartrina de Reus estaven es-
gotades per assistir a aquesta lliçó de
sociologia a través de l’acrobàcia i la
dansa contemporània. Va ser un
dels plats forts del festival de circ
Trapezi que es va acabar ahir sota
un sol de justícia després de dos dies
de pluja.

En un escenari que reprodueix
l’arquitectura tradicional tunisiana,
una dona negra vestida amb un ele-
gant vestit jaqueta clar i sabates de
taló canta una cançó antiga. La se-
gueixen tres dones més, vestides i
calçades a l’occidental. ¿Per què ves-
teixen així? «¿I com vol que vestei-
xin? Així són les dones del nostre
país», responia, sorprès, el coreògraf
de l’obra, Sofiane Ouissi. Primer
tòpic que salta pels aires.

COM LA VIDA MATEIXA / «Hem intentat
reproduir la vida real a Tunísia, la
tensió que hi ha a la nostra societat
entre la tradició i la modernitat, la
manera en què els joves viuen la ten-
sió política», explicava ahir Ouissi
mentre esmorzava amb la troupe de
quatre homes i quatre dones en una
plaça de Reus. Un dels acròbates por-
tava el braç embenat; la despesa de
força feta a l’escenari va resultar
brutal.

Amb dramatúrgia del francès Gi-
lles Baron, Halfaouine és el muntatge
d e l a p r i m e r a p r o m o c i ó d e
l’acadèmia superior de circ de
Tunísia, l’única escola d’aquest tipus

que existeix als països àrabs. A
Tunísia no hi havia cap tradició de
circ. De fet, la troupe de Halfaouine
procedeix del món de la gimnàstica.
A l’acadèmia només hi admeten 15
alumnes i el Govern paga totes les

despeses. Després de l’èxit que ha
obtingut aquest espectacle a la gira
europea, la llista d’espera per ingres-
sar al centre s’ha fet interminable.
Tant de bo algú els contracti per ac-
tuar a Barcelona. H

JOAN PUIG

33 Una funció de Halfaouine, divendres, al Teatre Bartrina de Reus.


