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Nostàlgia de la cosa en si
OPINIÓ✒Esmorzo en una cafeteria, amb la

llibreta oberta, pensant en què podria
explicar i, al costat, algú, per subratllar
que allò que diu no és una opinió, diu
que parla de la cosa en si. I en escoltar
aquesta expressió kantiana sento nos-
tàlgia. Pensar implica un propòsit. El
pensament és com una bicicleta, no es
pot sostenir si no avança, si no està en
moviment. En la nostra tradició cultural,
aquest moviment és un flux del subjec-
te a l’objecte, de dins a fora, del jo a la
realitat. El nostre pensament camina
sobre aquestes dues cames però no és
un caminar harmònic perquè és inevita-

ble recolzar-se més en una que en l’al-
tra. Si ens recolzem massa en el subjec-
te, el pensament pot ser força coherent
però es torna solipsista, tancat, refracta-
ri a la realitat. Si descansem més en l’ob-
jecte, si menystenim el subjecte que
pensa projectant els propis pensa-
ments, la realitat es torna amorfa, dis-
persa, inconsistent.

Al llarg dels segles XVII i XVIII –uns
segles fantàstics en la història de la fi-
losofia– aquest desajust es converteix
en l’enfrontament entre el racionalisme
i l’empirisme. La guerra és llarga i, final-
ment, Kant proposa una solució salomò-

nica. El món quedarà dividit en dues
parts: la part de les coses per a si, i la
part de les coses en si. Una part feno-
mènica i una altra, diu Kant, noumèni-
ca. Les coses per a si, són aquella part
de la realitat que podem il·luminar pro-
jectant-hi les categories del pensa-
ment. Hi ha, però, una altra part de la re-
alitat que queda opaca, una realitat que
només és realitat per a ella mateixa,
una realitat en si, la cosa en si. Res no
podem saber de la cosa en si perquè és
impermeable a la raó. La realitat nou-
mènica és una habitació tancada i, per
tant, una temptació. Esperonats per la

prohibició kantiana, els pensadors pos-
teriors voldran penetrar aquesta foscor,
en aquest paradís prohibit. Hegel amb
l’Esperit Absolut, Schopenhauer amb la
Voluntat i Nietzsche amb la recuperació
de la pulsió dionisíaca grega, intenten
traçar un dibuix en la foscor de la cosa
en si. Qui s’esforça avui a perseguir un
somni similar? Escaldats per les utopies
polítiques, perduts en els laberints de la
física teòrica, resignats a no trobar res
de profit dins nostre o en cap Déu, el
pensament ha quedat sense la cosa en
si. És la visió nostàlgica d’una bicicleta
recolzada en una paret.
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El pensament,
com una

bicicleta, cau si
no avança

DANI REVENGA

REUS. Els que en els fins ara 15 anys
d’història del Trapezi n’han estat els
directors artístics, Bet Miralta i Jor-
di Aspa, deixen el càrrec voluntàri-
ament després d’haver completat el
seu cicle. Tots dos valoren molt po-
sitivament la feina feta per conso-
lidar la fira i, en paral·lel, el panora-
ma de les arts escèniques a Catalu-
nya. Bet Miralta mira enrere i afir-
ma que “el panorama a Catalunya és
ara molt més ric, sempre hi hem
apostat, però ara a casa nostra hi ha
molta més diversitat”.

Tot i això, Miralta considera que
“amb el Trapezi no n’hi ha prou, ca-
len més plataformes en què el circ
català pugui expressar-se, cal crear
un circuit català en què els artistes
d’aquí puguin desenvolupar-se”.
Encara que l’aposta del Trapezi pels
artistes catalans hagi anat creixent,
Miralta creu que la fira ha de man-
tenir-se com un referent pel que fa
als espectacles internacionals: “Per
continuar desenvolupant el que es
fa aquí, cal veure de prop les tendèn-
cies que trobem per tot el món”.

El relleu a la direcció artística del
Trapezi es produirà en els pròxims
mesos, quan s’hagi resolt el concurs
públic obert pel consorci que orga-
nitza la fira.

Quant a la programació d’aquest
any, una jornada de dissabte passa-
da per aigua no va ser obstacle per-
què el Trapezi tornés a exercir
d’aparador del bo i millor tant del
panorama català com de l’interna-
cional. Només dos espectacles es
van haver de suspendre. La resta,
total o parcialment, es van dur a ter-

CIRC

Miralta i Aspa deixen el
Trapezi en el millor moment

me amb els artistes actuant sota la
pluja, davant d’un públic que també
va aguantar estoicament l’aiguat,
amb el paraigua i els porxos d’alguns
escenaris a l’aire lliure com a única
protecció.

En total, 61 espectacles repre-
sentats per 48 companyies en 150
funcions s’han pogut veure en els
diversos escenaris del Trapezi.
Tots els espectacles d’aquesta
quinzena edició han estat fidels a la
filosofia del Trapezi: una alta com-
binació de qualitat i risc creatiu.
D’aquestes 48 companyies partici-
pants, 12 eren catalanes, cosa que
confirma la cada cop més decidida
aposta pels creadors autòctons del
Trapezi. De la resta de companyi-
es, 4 venien d’altres punts de l’Es-
tat i les altres 32, de diversos punts
del planeta, una prova més de la vo-
cació internacional del Trapezi. Un
aspecte que permet que el Trape-
zi exerceixi també com a aparador
del circ català al món, al mateix
temps que vol acostar als creadors
catalans les tendències més agosa-
rades i de més qualitat del panora-
ma internacional per contribuir al
desenvolupament artístic de les
companyies autòctones.

“Èxit aclaparador”
Bona prova de la capitalitat del Tra-
pezi a Catalunya és que, per segon
any consecutiu, el departament de
Cultura aprofita la plataforma del
festival per organitzar una jornada
per a professionals que ha tornat a
acostar el treball de les companyi-
es catalanes als programadors i al-
tres gestors culturals.

La direcció artística del Trapezi
valora l’afluència de públic de l’edi-
ció d’enguany com un “èxit aclapa-
rador”. A l’espera de les xifres ofi-
cials de l’organització, la impressió
que es té és que tant els espectacles
de petit format com els que s’han re-
presentat als espais més grans han

a mà, l’escala, la dansa, etc. L’espec-
tacle compta amb la interpretació
teatral de l’actor Guillem Albà.

Una de les companyies que han
deixat més bon regust ha estat Fid-
get Feet, un duet irlandès que a
Hang on presenta una rica combi-
nació d’habilitats acrobàtiques i
sentit de l’humor no exempta d’ele-
ments dramàtics. Tot plegat, sobre
una base musical molt ben arranja-
da que evoluciona en paral·lel al
contingut de l’espectacle.e

01. Històries intel·lectuals va inaugurar el Trapezi i ha tingut un gran
èxit. 02. Els irlandesos Fidget Feet han emocionat. TJERK VAN DER MEULEN

La fira de circ de Reus tanca edició amb un gran èxit

Futur
“Amb el
Trapezi no
n’hi ha prou,
cal un circuit
en què el circ
pugui créixer”

Èxit
L’espectacle
‘Històries
intel·lectuals’
ha arribat a
aplegar 2.500
persones
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La Fira de Circ de Catalunya tanca
la quinzena edició amb el comiat
dels dos creadors que la van fun-
dar, Bet Miralta i Jordi Aspa, i amb
la reeixida aposta per la creixent
escena local.

atret l’atenció d’un públic nombrós.
L’espectacle amb més afluència ha
estat Històries intel·lectuals, que en
les tres sessions ha omplert la pla-
ça del Mercadal, i ha arribat a aple-
gar 2.500 persones. Es tracta d’una
creació del coreògraf català Rober-
to Olivan i del director de circ italià
Roberto Magro. Històries intel·lec-
tuals barreja circ, teatre i dansa. 14
artistes de diferents països combi-
nen tècniques diverses com el tra-
pezi, la roda Cyr, els equilibris, el mà


