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La novena edició de la Fira de Circ de Catalunya aconsegueix 
el creixement sostenible i descongestiona el centre de Reus

Trapezi: el seny i la rauxa
Jordi Jané
REUS

Un festival es defineix tant pel que programa com pel que no programa, però també pel 
seu tarannà

L a Fira de Circ Trapezi ha aconseguit, un cop més, harmonitzar 
oferta lúdica i civisme tot guanyant nous espais i 
descongestionant el centre de la ciutat.

Un miler llarg d'espectadors va passar de la incredulitat a la meravella contemplant el portentós 
vol de 20 metres de Kike Salgado a la plaça de la Llibertat. L'home bala dels Deméndez 
clausurava així diumenge al vespre el Trapezi d'enguany tot simbolitzant l'evolució del circ tan 
clarament assumida per Trapezi: arrels en la tradició, risc estètic en el present i els ulls clavats al 
futur.
L'horari em va escamotejar La història trista de la nena trapezista del Teatre Mòbil, però em va 
facilitar Tres quarts d'espera, dels també catalans Kabam, una successió de quadres en què 
Agustí Cardona, Marta Soler, Kris Broto i Biel Rosselló es multipliquen versàtilment amb tècniques 
de circ (malabars, acrobàcia, funambulisme, trapezi de balanç, teles, duo al trapezi) per acostar-
se argumentalment a la sempre fràgil relació home-dona. Sense deliris ni pretensions, aquest 
treball destil·la autoexigència, bon gust i cura en els detalls.
Algú que ha fet tres cursos d'una art escènica ha de tenir tempo, capacitat d'estructurar un 
número i un cert criteri en vestuari. Malauradament, aquests mínims no s'han vist a Històries, 
salts i equilibris, la mostra amb què els alumnes de la promoció 2002-2005 de l'Escola Rogelio 
Rivel han ensenyat tant el que han après com el que els falta per aprendre. Hi posen ànima i 
il·lusió, però evidencien l'extrema precarietat amb què s'ensenya circ en aquest país i la urgència 
amb què el nostre govern ha de posar mans a la feina també en aquest aspecte.

Algunes perles
Al nou espai RRR, Les Chemins Productions ens van regalar La serre, un gustós duet de circ de 
petit format, humor intel·ligent i ràfegues de virtuosisme. No toquen mis manos, de l'ombrímana 
Valeria Giuglietti, va ser també un delicat obsequi i, amb El circo de madera, els marionetaires 
txecs Karromato homenatgen el circ de sempre.
Moments de lluminosa intensitat i d'altres un pèl caòtics conviuen a Après la pluie, un espectacle 
coral amb què els francesos Cirque Desaccordée posen en pista l'amalgama que els circaires 
itinerants fan entre vida personal i dedicació artística.
Secundat per l'orquestrina llenguadociana Mazalda, Christian Atanasiu va ser un presentador 
atípic i ben triat per a unes sessions golfes a la Palma que són un dels senyals identitaris de 
Trapezi. Com també ho és el Circ de les Musaranyes, que treballa pel planter. A banda de les 
seves produccions, aquesta jove companyia reusenca organitza cada any les sessions Cafè i Circ 
(a diferència d'altres off, aquest no és un lucre per al festival), i enguany també ha muntat un 
taller de circ adreçat als infants (Es busca home o dona bala). Un festival es defineix tant pel que 
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programa com pel que no programa, però també pel tarannà i les activitats paral·leles. Trapezi 
palesa que treballa pel nostre futur circense i, com el mateix circ, busca -i troba- l'equilibri entre 
el seny i la rauxa.


