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Tot és cosa de dos és una
proposta ideada pel
reusenc Cèsar Compte, di-
rigida per ell mateix i per
Jordi Aspa, i executada
pels artistes Maxime Mes-
tre (corda volant), Cirque
Vague (acrobàcies), Clara
Poch (pèndol), Quim Gi-
rona (equilibris) i Cirque
Melem (quadrant aeri). El
resultat final són diversos
números cohesionats no-
més per l’efectiva música
creada per Sergi Guasch i
que interpreten en directe
tres músics amb l’acompa-
nyament de Mazalda, la
banda francesa que any re-
re any s’ha convertit en
una referència tan repre-
sentativa del Trapezi com
l’elefantet de les cercavi-
les. Amb Tot és cosa de
dos es pretén reflexionar
sobre binomis com ara la
vida i la mort, l’amistat i
l’odi, l’amor i el desamor,
la pau i la guerra... «Des de
la soledat més absoluta,
des del silenci més estric-
te, tot en aquest món té una
doble lectura, una doble
visió. Del dret i del revés.
Cara amunt o cara avall»,
diu l’autor per descriure el
seu muntatge. Un especta-
cle naïf que persegueix
una certa profunditat, la
qual, però, va passar des-
apercebuda en un públic
que amb prou feines podia
divisar des de peu de plaça
les evolucions d’un solita-
ri i llunyà acròbata al terrat
de l’ajuntament. Només la
poesia del delicat número
del pèndol (una tècnica
poc vista fins ara al Trape-
zi) i l’actuació al trapezi
volant del Cirque Vague

van captar la màxima aten-
ció de la gent, que espera-
va, com altres anys, l’emo-
ció que provoca un funam-
bulista que travessa una
maroma estesa de punta a
punta de la plaça o un acrò-
bata que grimpa per la tor-
re del rellotge. L’especta-
cle inaugural no va com-

plir les expectatives.

Protocol
El Trapezi s’havia inaugu-
rat moments abans a la Ca-
sa Rull, seu de l’Institut
Municipal d’Acció Cultu-
ral, amb un senzill acte
protocol·lari que van pre-
sidir l’alcalde de Reus,

Lluís Miquel Pérez, i el se-
cretari general de Cultura i
Mitjans de Comunicació
de la Generalitat, Lluís
Noguera, el qual va dedi-
car grans elogis a la fira, la
qual, segons ell, «ha con-
tribuït que la gent sàpiga
que existeix tot un sector
professional que està dedi-

cat al circ». L’acte el va
animar Bernard Massuir,
un curiós personatge que
el codirector artístic del
Trapezi, Jordi Aspa, va de-
finir com «acròbata de les
notes i contorsionista de
les cordes vocals». Mas-
suir es va posar el públic a
la butxaca interpretant tot

sol les múltiples veus d’un
seguit de cançons. Tant la
direcció artística del Tra-
pezi com els polítics van
adreçar també unes parau-
les d’agraïment a Alfred
Fort, que ha abandonat la
coordinació de la fira per
ocupar-se de l’administra-
ció del TNC.

La gran tropa del circ s’instal·la a Reus
El Trapezi comença amb un espectacle inaugural en què preval la poesia per sobre del risc necessari per impressionar

Número del pèndol durant l’espectacle inaugural, ahir al vespre a Reus. / J. FERNÁNDEZ

� L’onzena edició del Trapezi, la Fira del
Circ de Catalunya, va arrencar anit a Reus
amb l’espectacle inaugural de producció
pròpia Tot és cosa de dos, que combina di-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus verses disciplines, majoritàriament aè-
ries. Un públic nombrós es va aplegar a la
plaça del Mercadal per seguir la proposta,
que dóna el tret de sortida a la fira que, fins
diumenge, programarà 125 espectacles

representats per seixanta companyies in-
ternacionals. Tot és cosa de dos segueix
en principi la línia d’espectacles inaugu-
rals a què s’ha acostumat el públic en les
últimes edicions del Trapezi: una suma de

números que han de tenir prou espectacu-
laritat i risc perquè siguin jugades segures
per impressionar els espectadors. Tot i ai-
xò, d’espectacularitat n’hi va haver poca,
ahir al Mercadal.

� Tot i la poca tradició de circ al
continent africà, un dels reclams
d’aquesta edició del Trapezi és la
presència del Groupe Acrobatique
de Tanger (Marroc). L’espectacle
Taoub (‘tela’) fusiona l’acrobàcia
marroquina ancestral amb el circ
contemporani. La tela és un ele-
ment imprescindible en el muntat-
ge ja que esdevé l’únic decorat i
serveix de terra, sostre, vela i ves-
tit, indistintament.

França continua sent el país des-
tacat en el cartell, mostra de la bo-
na salut que té el circ a l’altra banda
dels Pirineus. El cap de cartell

francès és la companyia Rasposos,
que presenta Parfums d’est i inves-
tiga també entre la unió del circ i la
música zíngara a la recerca de
l’amor nòmada que van propiciar
ambdues disciplines. El públic és
convidat a entrar a la vida d’aques-
ta tribu i viure-la de ben a prop,
veure la cara i el revés del decorat.
Blai Mateu Trias, fill del popular
Tortell Poltrona, s’estrena dirigit
per Michel Cerdà en un espectacle
que parteix de l’exili dels republi-
cans espanyols (els avis) després
de la victòria de Franco. Ï és una de
les coproduccions del festival i
manté un pallasso a escena que

desenvolupa treball acrobàtic i ca-
sa circ i cinema. També el Circo de
la Sombra està format per artistes
catalans, de La Rioja, italians i
francesos, i és una altra coproduc-
ció de Trapezi.

Los Gingers presenten Perles i
plomes a Reus, un espectacle que
lliga alguns dels números interpre-
tats el 2003 dins de la vela del Circ
Cric. També pot interessar el tre-
ball entre circ i dansa de Jorge Al-
buerne, un destacat membre del
col·lectiu La Makabra (desallotjat
de Can Ricart de Barcelona) que
també va participar en el Tranuites
Circus, amb Lluís Llach, al TNC.

L’Àfrica ens visita
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