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La Paquita és un aparell
totèmic amb el qual el
quartet d’artistes (s’inter-
calen fent acrobàcies i po-
sant música en directe a
l’escena) juguen a l’espec-
tacle Plecs. És una peça
mòbil de corda fluixa,
ideada durant tres anys
per Manolo Alcántara, que
permet experimentar una
versió nova de la disciplina
circense. Des d’avui i fins
al 2 de gener actuen a la
Sala Petita del TNC. Es
tracta d’un espectacle per
a tots els públics. La com-
panyia avisa que, si una
peça de circ clàssica està
pensada perquè hi vagin
els nens acompanyats dels
pares, en aquesta són els
nens els que poden acom-
panyar els adults. Plecs,
estrenada a la fira Trapezi

d’aquest mes de maig, no-
més ha fet set funcions,
fins ara. Amb aquest curt
recorregut ja va rebre fa
uns dies el premi FAD Se-
bastià Gasch d’arts para-
teatrals. Ja hi ha compro-
mesa una gira de 16 actua-
cions, 9 a Catalunya i les
altres 7 a l’Estat espanyol i
França.

Alcántara és un artista
al qual ja ha deixat d’inte-
ressar el “més difícil enca-
ra”. Ara es decanta per
continuar fent servir la
tècnica però a partir d’evo-
car unes imatges o un am-
bient a escena. Xavier Er-
ra, coautor de la idea origi-
nal, s’allunya de l’obsessió
de fer una dramatúrgia
narrativa en el circ con-
temporani: “Si el teatre és
la narrativa, el circ és poe-
sia”; juguen amb elements
simbòlics. Xabi Eliçagaray
(arquitecte, que pinta i ha
compost els temes musi-
cals que interpreta), Clau-
dio Inferno i Karl Stets
acompanyen Alcántara a
escena. ■

La Paquita,
al TNC
L’espectacle ‘Plecs’,
estrenat a la fira
Trapezi, arriba per
Nadal al TNC
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Manolo Alcántara, impulsor de l’espectacle de circ
contemporani, el maig passat a Reus ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

Un any més, el
balanç numè-
ric de Tempo-
rada Alta, in-
evitable, parla

d’èxit absolut: 48.183 es-
pectadors sobre un total
de 53.317 entrades posa-
des a la venda, que suposa
un índex d’ocupació simi-
lar al de l’edició de l’any
passat, un 90,37%. A
aquest nombre d’especta-
dors s’ha d’afegir les 4.625
persones que han assistit
a activitats complementà-
ries, de manera que el to-
tal d’espectadors se situa
en 52.808 persones. De
127 funcions, en 71 s’han
exhaurit les entrades, te-
nint en compte que se
n’han fet 15 més de les que
estaven programades.
L’organització del festival
dedueix de tot això que el
públic continua sent el mi-
llor aliat del festival, tot i
ser un any de crisi, i ha om-
plert les sales no només en
espectacles d’un caire més
comercial, sinó també en
propostes de risc, interna-
cionals, que també han ex-
haurit les localitats, com
els espectacles de Lupa,
Tolcachir, Pennigton i
l’Obludarium dels For-
man.

Durant l’acte d’ahir va
quedar clar que el festival,
com tot, està condicionat
per dues conjuntures,
l’econòmica i la política,
amb un període de transi-
ció pel canvi de govern. Els
representants de les admi-
nistracions van defensar
la continuïtat i potencia-
ció del model. El director
Salvador Sunyer va fer
una defensa a ultrança de
la potenciació del festival,

afegint un parell d’eixos
nous a les línies directores
i elevant el nivell d’ambi-
ció: “Temporada Alta, a
poc a poc, s’ha de convertir
en l’interlocutor català
dels grans agents euro-
peus de les arts escèni-
ques”. Temporada Alta
també aspira a ser “un fes-
tival nacional com tenen
tots els països cultural-
ment importants, amb la
idea que a mitjà termini fa-

ci la funció de capital escè-
nica de l’Europa mediter-
rània durant la tardor”. 

El conseller de Cultura
en funcions, Joan Manuel
Tresserras, va afirmar que
Temporada Alta és “el fes-
tival més important
d’aquest país i el que té més
projecció”. “És un exemple
actiu i operatiu de què calia
fer en l’àmbit de la cultura
per superar l’herència nou-
centista”, va afegir. ■

Temporada Alta vol convertir-se en l’interlocutor
català amb els agents europeus de l’escena
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El ‘Freakshow’ dels Tiger Lillies, un dels títols remarcables d’aquesta edició ■ CÈLIA ATSET


