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Assaiggeneral
Avui engega la
primera jornada
del Trapezi, la
Fira de Circ de
Reus. Hi serem
per anar-vos-ho
explicant. Però,
casualment, el
TNC ens va oferir

l’oportunitat d’assistir a un assaig
general de La troupe, circ a tot
ritme, l’última proposta d’El Naci-
onal Petit de la temporada, que
s’estrena dissabte a les 18 h. Com
que es tracta d’un combinat de di-
verses companyies, coordinat pel
reconegut Boni, el millor que
podia fer és anar-hi i compartir el
concepte assaig general abans
d’entrar en la immersió que m’ofe-
reix la capital del Baix Camp.

I efectivament l’he encertat, per-
què l’espectacle és com una fines-
tra a la vida nòmada d’aquests ar-
tistes, construït amb tots els ingre-
dients per engrescar el públic.
Boni, després de trencar-se la clos-
ca amb les agendes, ha aconseguit
reunir quatre grups “amics de tota
la vida de diferents tècniques a qui
ens venia de gust estar junts” i
muntar aquesta proposta, única,
que reuneix la poètica d’un circ
antic i la singularitat del contempo-
rani. Per arribar-hi, Boni es repenja
en el fil conductor d’una troupe
d’avui, que actua amb el que el seu
rebesavi va crear, com a herència
per a les futures generacions.

Els joves artistes –tots catalans,
per cert– interrompen el discurs
del Boni i el rebesavi a cada actua-
ció. Ells són una altra cosa! El pri-
mer número de Biel Roselló (com-
panyia Solfasirc) ja em va fer la-
mentar haver nascut tan aviat.
Quan em portaven al circ, de peti-
ta, a veure lleons, homenots amb

bíceps i acròbates, només em
feien patir. En Biel fa riure alhora
que sorprèn: es vesteix de dalt a
baix fent equilibris i pallassades
per la corda fluixa. El segueixen
els TwoPlay, pallassos virtuosos
dels equilibris, que s’enfronten al
risc fent veure que són maldes-
tres. I què podem dir dels Morti-
mers, la banda que acompanya
Pau Riba. No fan el repicó del salt
mortal sinó rockabilly festiu. Els
Mortimers són també pallassos i
exhibeixen aquest potencial en di-
verses peces. N’hi ha una que sona
com unes castanyoles, tot i que els
únics instruments són cleques que
es fan amb les mans i diferents
parts del cos. També hi ha la Lola

(companyia Lorrojo), que fa trape-
zi de balanç i teles. Només he vist
les teles perquè plovia i el trapezi
encara era al jardí. Per cert, pre-
neu-ne nota: “L’any passat ens va
ploure al maig i vam haver de sus-
pendre una actuació. Aquest any
tenim un escenari al jardí i un
altre, a 20 metres, a la Sala Tallers
per si plou. I donem una gorra de
visera per protegir del sol”. Parau-
la de Belbel!

Tot és a punt, doncs, per anar
a disfrutar d’aquest viatge, amb
el simpàtic cotxe tronat que hi ha
a l’escenari. Només hi podeu
pujar amb la imaginació, però hi
pujareu. Jo encara hi sóc. I camí
de Reus! ■

Lescompanyiesde‘La
troupe,circatotritme’
mostrenlapoèticad’un
circanticilasingularitat
delcontemporani

CircLaCrònica

Teresa
Bruna
Barcelona

‘La troupe, circ a tot ritme’. TNC. Dissabtes i diumenges del 16 al 31 de maig. DIEGO IBARRA

Tres
coreografies
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VíctorCatalà

Robert Sendra
BARCELONA

Després de guanyar els Jocs
Florals d’Olot del 1898 amb
el poema Lo llibre nou i el
monòleg teatral La infanti-
cida, l’escriptora Caterina
Albert es va veure obligada a
aixoplugar-se en el pseudò-
nim Víctor Català. L’autora
de Solitud (1905) va ser víc-
timadel’opressiómasculina
de l’època com qualssevol
dels seus personatges feme-
nins. En un homenatge a la
seva obra i a la força dels ca-
ràcters que va crear, els co-
reògrafs Montse Colomé,
Santiago Sempere i Tomeu
Vergés entrellacen tres pe-
ces sobre l’esperit de l’auto-
raambeltítolL’enigma,que
serà d’avui al 31 de maig al
TNC. Les tres coreografies
estan incloses en el projecte
T6-Dansa, que enguany po-
dria arribar a la seva fi per
raons de pressupost.

Les obres s’apropen a Víc-
tor Català des de perspecti-
ves diferents. A Abans de
l’accident, de Colomé, la ba-
llarina Cecília Colacrai en-
carna l’essència dels perso-
natges femenins de l’autora.
La segona peça, Accident,
l’enigma de l’oca blanca, es-
tàdirigidaperSempere,que
puja a l’escenari amb Co-
lomé i quatre ballarins per
endinsar-se amb un estil hu-
morístic i èpic en els textos
menys populars d’Albert.
Tanca l’espectacle Un xiscle
estrany que arribà a les
meves orelles em féu mirar
a aquell indret, en què Ver-
gés construeix un tableau
vivant per posar sobre l’es-
cenari l’angoixa que patei-
xen les dones de l’autora. ■


