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LA FIRA DEL CIRC DE CATALUNYA DE REUS

Una tortuga, un porc, una vaca, 
una gallina, un poltre, dos gos-
sos... i un elefant, símbol del fes-
tival. Tot un bestiari sota la car-
pa de Trapezi. La Fira del Circ de 
Catalunya celebra des d’avui i fins 
l’11 de maig a Reus la seva majo-
ria d’edat, 18 anys, obrint les por-
tes de bat a bat a aquesta presència 
animal que tanta polseguera ha ai-
xecat en el sector amb el debat so-
bre la seva prohibició. 
 S’ha d’ aclarir que pel que fa a 
éssers vius únicament hi seran pre-
sents, a banda dels éssers humans, 
els gossets de la companyia france-
sa Bêtes de Foite-Petit Théâtre de 
Gestes. La resta seran emulats per 
Quim Girón, ànima i fundador de 
la companyia Animal Religion, i 
pel contorsionista canadenc An-
dreane Leclerc. Tres propostes que 
exemplifiquen els variats camins 
del circ contemporani, del qual 
donarà bona mostra la fira amb la 
presència de 36 companyies (21 ca-
talanes, 11 internacionals i 4 de la 
resta d’Espanya). 
 Comencem per Sokha, l’artis-
ta de quatre potes ensinistrat per 
Laurent Cabrol i la seva dona, El-
sa de Witte, fundadors de Bêtes de 
foite, que porten a Trapezi una de-
liciosa proposta que embasta en-
tre els sons d’una màquina de co-
sir circ, titelles, teatre i dansa. «El 
gos és el símbol dels animals al 
circ. No treballem amb cap altre 
animal. Sokha és la nostra masco-
ta, dorm al saló i juga amb els nos-
tres fills, i l’hem domesticat», expli-
ca De Witte, còmica i cosidora, que 
accepta la prohibició d’animals. 

«Sí, però nosaltres no tenim un tigre 
o un ós. Es tracta d’un caniche nan». 
La presència de Sokha és anecdòti-
ca en una poètica peça que mostra 
els mecanismes de la creació. «El-
sa apareix en el seu taller de costu-
ra, cosint els materials per constru-
ir els personatges titelles que sorti-
ran a la pista», diu el seu marit, que 
executa malabars, funambulisme i 
acrobàcies.  
 «¿Què és animal i què és humà? 
¿Qui domina qui?», es planteja a In-
domator Quim Girón. L’artista es fi-
ca a la pell d’un porc, una vaca, una 
gallina i un poltre indomable. Diu 
que intenta entendre’ls, domar-los. 
«Mostro la bèstia que hi ha dins del 
Quim». Cossos transgènics, verti-
cals, acrobàcies amb talons, bara-
lla de galls i balls rituals se succeei-
xen en la creació d’un artista inte-
ressat en el moviment animalista. 
Amb Niklas Blomberg, amb qui va 
fundar Animal Religion, i quatre ar-
tistes més prepara per a FiraTàrrega 
Chicken legs, que presentaran en una 
granja. 

Acrobàcies i cabaret 

Andreane Leclerc se serveix d’in-
creïbles contorsions per represen-
tar en la intimista Cherepaka la mort 
d’una tortuga. «Veus la tortuga. És 
commovedor», sosté Jordi Gaspar, 
el director del festival. Un llop dó-
na nom a la companyia francesa Un 
Loup pour l’Homme (la màxima de 
Hobbes), que explora els límits fí-
sics de quatre acròbates a l’especta-
cle Face nord. Del mateix país proce-
deix la Marée basse, de Scékripa, que 
explica entre acrobàcies i manipu-
lació d’objectes la divertida peripè-
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cia de dos exartistes que viuen en 
una barraca. 
 El retorn a la Fira d’Escarlata Cir-
cus (amb Cabaret Petrificat) i la propos-
ta multidisciplinària del col·lectiu 
La Persiana (Violeta) són altres espec-
tacles destacats. Aquest any Trape-
zi, en l’exercici d’equilibri pressu-
postari (383.000 euros), ha preferit 

prescindir d’un muntatge inaugu-
ral d’alta volada i manté entre les 
seves prioritats l’impuls al circ ca-
talà, el suport a valors emergents i 
la participació en xarxes de coope-
ració internacional. I no tanca les 
portes al món animal. «Ells també 
tenen consciència i si no ho volen 
no actuen», aclareix Gaspar.  H

Un bestiari 
a Trapezi
Un porc, una tortuga i un caniche saltaran 
a la pista, que acollirà 36 companyies

33 Animalari 8 Quim Girón, fundador d’Animal Religion, amb Niklas Blomberg, a ‘Indomator’.
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33 Intimista 8 Andreane Leclerc representa la mort d’una tortuga a ‘Cherepaka’.

Quim Girón recrea  
animals de granja  
a ‘Indomator’, i  
el contorsionista  
Leclerc, una tortuga


