
34 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dissabte, 17 de maig del 2008

TRAPEZI 2008

Continua sent a les veles i
als teatres on el públic més
exigent, o que s’ha llegit
amb atenció el programa
de la fira, sap on pot trobar
les petites perles del que
s’anomena circ contempo-
rani. És el cas de Chabatz
d’Entrar, que va oferir
ahir, davant el públic que
omplia una de les veles del
parc de Sant Jordi, una lli-
çó d’arquitectura escènica
i de teatre d’objectes. Els
tres acròbates anaven
creant amb llistons i plan-
xes de fusta els aparells on
anaven desenvolupant els
seus exercicis, com una
bàscula on s’impulsaven
per fer els salts mortals.
Un muntatge minimalista i
original que, tot i no pre-
sentar grans números de
risc acrobàtic, va ser pre-
miat amb una llarga ova-
ció.

Ahir també va debutar a
l’altra vela Le P’tit Cirk
amb Tok, un muntatge que
es fonamenta en el trapezi,
i es van acomiadar del Tra-
pezi Didier André i Jean-
Paul Lefeuvre, els intèr-
prets de Le jardin, un es-
pectacle que ha provocat
l’entusiasme de tots
aquells que l’han vist al
Teatre Fortuny. Amb una
dramatúrgia mínima i ju-
gant amb objectes tan quo-
tidians com una mànega o
un carretó, els dos malaba-
ristes, acròbates i pallas-

sos fan un espectacle molt
poètic, «que evoca el cine-
ma de Buster Keaton i el
teatre de Samuel Beckett»,
segons la mateixa compa-
nyia. I sense deixar els tea-
tres, al Bartrina es va pre-
sentar ahir un altre dels
plats forts de la fira: Le
Cirque de Tunis, que, sota
la tutela del francès Gilles
Baron, nom de referència
del circ europeu, ha creat

en cinc anys una fornada
d’acròbates que ahir van
presentar Halfaouïne, un
espectacle que es fona-
menta en la metàfora del
viatge. Amb les tècniques
circenses, la dansa, l’ac-
tuació teatral i el cant, els
deu joves artistes tunisians
anaven explicat la seva
història, evocant a la vega-
da la identitat d’un poble
secularment immigrant.

La fira es refugia als teatres i les veles
La pluja va afectar ahir els espectacles de carrer i va empènyer el públic als que s’havien programat als espais tancats

● La pluja va obligar ahir el públic a refu-
giar-se als teatres i les veles. Aquesta pot
ser la raó que els aforaments dels especta-
cles programats a les sales fossin ahir dels

Els artistes de Chabatz d’Entrar en plena actuació. A la dreta, els dos protagonistes de Le jardin, l’espectacle que s’ha programat al Teatre Fortuny. / M.M.

● De les 50 funcions dels espectacles
de tota mena que avui, la jornada més
desbordant de la fira, ha programat el
Trapezi, destaca la presentació en so-
cietat del Covador, un espai que su-
pleix l’anterior Cafè, Copa i Circ, que
programava espectacles que no havien
pogut entrar en la programació oficial
del certamen. El Covador s’ha pensat
per divulgar la tasca de formació de fu-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus més elevats de les dotze edicions de la Fira
del Circ de Catalunya. Per tant, van tenir
una bona acollida de públic i de valoració
espectacles com ara Le jardin, al Teatre
Fortuny, o Tok i Mobile, les dues propostes

turs artistes circenses. I hi haurà tres
escoles que participaran avui i demà
(16.00 h) en aquesta nova activitat, que
es desenvoluparà al pati de l’IES Baix
Camp: Rogelio Rivel de Barcelona,
que presentarà el treball de quatre
alumnes; Carampa de Madrid, que en-
guany compleix el vintè aniversari, i
l’escola de circ de la ciutat francesa de
Châtellerault.

que s’han programat en aquesta edició del
Trapezi a les veles del parc de Sant Jordi.
Una vegada més, les companyies franceses
continuen posant molt alt el llistó artístic al
Trapezi. Sense anar gaire més lluny, els tres

acròbates de Chabatz d’Entrar, la compa-
nyia que va escenificar Mobile, van demos-
trar que amb quatre llistons de fusta es pot
bastir un espectacle fascinant, en què pre-
val més l’enginy que l’espectacularitat.

El Covador es presenta en societat

● La pluja va fer acte de
presència ahir a la tarda,
motiu pel qual es van sus-
pendre o es van retardar els
espectacles que s’havien
programat. De totes mane-
res, alguns d’aquests mun-
tatges es podran veure
avui, si és que els persis-
tents ruixats no ho impe-
deixen. És el cas d’Efecte
Doppler, amb què la com-
panyia catalana Cirkonita
havia de debutar al Trapezi
(és previst que avui ho fa-
cin a la plaça del Castell, a
les sis de la tarda). Tampoc
no van poder pujar a l’es-

cenari de la plaça del Cas-
tell a l’hora prevista els
italians del Teatro Neces-
sario, que havien de pre-
sentar Clown in libertà.
Els tres músics i acròbates,
però, no es van desanimar i
van improvisar una petita
actuació sota els porxos de
la plaça. Si no plou, és pre-
vist que avui Teatro Ne-
cessario actuï en el mateix
indret (18:00).

La previsió meteorolò-
gica per avui no convida
gaire a l’optimisme perquè
el programa d’espectacles
es pugui realitzar sense
problemes. Tot i així, i si el

temps aguanta, el Trapezi
es posarà en marxa a les
dotze del migdia amb
Merci Bien de Mu Music
Circus (12:00), a la plaça
del Teatre. Mitja hora més
tard, actuaran al Mercadal
els belgues Cirkus in Be-
weging i, a la una, faran el
mateix a la plaça de les
Peixateries Velles els fran-
cesos I&O. A dos quarts
de dues del migdia el Tra-
pezi pararà per dinar amb
un petit espectacle d’hula
hop al parc de Sant Jordi.
La intensa programació de
la tarda començarà a les
quatre amb el Covador.

La pluja fa suspendre els espectacles
de la tarda d’ahir i fa perillar els d’avui

N.B. / Reus

Teatro Necessario van improvisar un petit concert sota els porxos de la plaça del Castell.


