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- Què veurem a l’espectacle?
- Molta acció. Perxa xinesa,
malabars i acrobàcia, i intro-
dueix text de crítica sobre la
societat del consum i la banalit-
zació de la violència als mitjans
de comunicació. És una combi-
nació interessant.

- D’on ve això de ‘No te metas
eso en la boca’?
- Fa referència les consignes
que es donen de petits sobre el
que s’ha de fer i el que no, sobre
el que és correcte i el que no ho és. In-
terpel·len al públic amb el trencament
de convencions. Volem que l’actuació
no deixi ningú indiferent.

- Els artistes fan de nens petits?
- No faran el rol de nens petits però sí
que tenen l’actitud dels nens insolents,
descarats, que fan preguntes quan no
toca. Amb la seva innocència no tenen
barreres per fer el que és correcte o in-
correcte, van més enllà de les conven-
cions imposades.

- Amb humor?
- Sí. La nostra crítica té certa dosi
d’humor.

- El públic l’entén, aquest humor?
- Hi ha de tot, a qui agrada i a qui no,
però és bo perquè d’aquesta manera
veiem que arriba de manera diferent
dels espectadors.

- L’actuació és per a majors de 8 anys...
- Hi ha escenes que podrien ferir sensi-
bilitats, i preferim que els nens petits
vinguin acompanyats d’adults. De ve-
gades es lliga el circ als més petits;
aquest no és el cas.

- El públic català és com el francès?
- En aquest sentit som tots iguals. El
públic es reconeix en algunes men-
cions, s’hi identifica i se’n riu.

Les Dessous de Barbara representen ‘No te metas
eso en la boca’ a la pl. Evarist Fàbregas. FOTO: P.FERRÉ

‘El públic s’identifica en
algunes crítiques i se’n riu’
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Les Dessous de Barbara ‘No te metas eso en la boca’
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- Què és ‘Potted’?
- Un espectacle on fem mala-
bars i acrobàcies i ho hem fu-
sionat amb un objecte que no
és el quotidià del circ, que és el
pot. Aquest té l’essència de l’es-
pectacle i tot es desenvolupa al
seu voltant. Saltem dels pots,
passem per sobre, pel mig…

- Què significa?
- No vam trobar una paraula
del nostre idioma que ens
agradés per descriure-ho, i la
vam agafar de l’anglès. Potted vol dir
enmacetado.

- Les reaccions del públic són bones.
- Molt. En tots els públics, de totes les
edats. Com és molt visual, amb molt de
moviment, amb música i amb humor és
més fàcil que agradi.

- Què feu abans de sortir en escena?
- Cadascú té les seves manies, però en
conjunt tenim un crit de guerra. Ens
abracem molt fort i cridem. No hem
sortit mai sense fer-ho… és una manera
de donar-nos energia i de compartir-la.

- I els nervis…

- Sempre estan però són bons. És do-
nar-li importància al que vas a fer… Un
artista mai hauria de perdre’ls.

- Aquest és el primer any que veniu al
Trapezi?
- Fa molts anys que vam venir, però
com a espectadors. Va ser el festival
dels festivals veure tant de circ al ma-
teix lloc i tantes companyies juntes de
tant nivell. Per nosaltres, va ser com
pensar «jo de gran vull estar aquí».

- I ara que hi sou, què en penseu?
- Ho agafem amb moltes ganes I molta
il·lusió, poder participar. Va ser un rep-
te que hem aconseguit.

L’agrupació valenciana La Trócola representa
‘Potted’ a la plaça de la Llibertat. FOTO: PERE FERRÉ

‘Hem fusionat els malabars
amb un objecte poc quotidià’

La Trócola ‘Potted’

L lums atenuades, càmeres
i mòbils desconnectats i
acció. Res que pogués in-

terrompre la concentració dels
quatre artistes que interpreta-
ven Face Nord estava permès.

Sense cap tipus d’atrezzo ni
de vestuari tradicional del món
del circ, els integrants de la com-
panyia Un Loup pour l’Homm
cercaven en silenci l’essència de
la naturalesa humana a través de
l’acrobàcia i dels jocs físics. Així
eren els compassos d’aquesta pro-
posta, una de les moltes que es
van representar ahir al Festival
Trapezi i que eren de pagament.

L’escenari escollit per la seva
representació era el de La Pal-
ma, tan associat a les nits ‘gol-
fes’ anys anteriors, però que en
aquesta ocasió els seus respon-
sables li han volgut atorgar va-
lors ben contraris: silenci i so-
brietat, perquè això era, preci-
sament, el que buscaven els quatre

membres d’Un Loup pour l’Hom-
me, que el públic adult pogués
retrobar-se sense sobresalts amb
els records de la seva infantesa.
I de ben segur que ho van acon-
seguir al llarg dels 60 minuts que
va durar l’espectacle a jutjar per
les reaccions dels espectadors
que, en aquesta ocasió, no arri-
baven a omplir l’espai.

L’aire intimista que respirava

el silenciós espectacle només era
trencat per les notes en algunes
escenes de diferents instruments
musicals. Però tot i la solemni-

tat de la posada en escena, la dan-
sa dels actors arrencava alguns
somriures espontanis pels mo-
viments còmics dels artistes. Tot
i així, tot seguit, retornava el si-
lenci. Un altre detall ajudava a
valorar la gran dificultat de la pro-
posta. Contorsions impossibles,
cossos contra cossos, l’un sobre
de l’altre, com si es tractés d’alçar
un castell.

Face Nord repetirà presència
al recinte de La Palma aquesta
nit, a partir de les 22 hores, junt
amb una altra proposta, catala-
na, de la companyia Manolo Al-
cántara. Aquest de ben segur que
farà emocionar i vibrar al públic
amb la mateixa fragilitat que es
mouen les caixes de fusta que
l’actor construeix amb esforç
titànic. Però això serà a la nit, ja
que durant el dia, les múltiples pro-
postes de carrer segur que no
deixaran a cap dels espectadors
indiferent.

Cossos contra cossos

La companyia francesa Un Loup pour l’Homme va fer
emmudir el públic de La Palma amb els seus jocs físics
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❞L’espectacle canvia el
rol de La Palma, que
deixa de ser ‘golfa’ per
convertir-se en noble

Els quatre artistes francesos van representar anit ‘Face Nord’ a l’escenari
de La Palma. Repetiran presència aquesta nit. FOTO: PERE FERRÉ
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