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Tanca el Trapezi més agosarat

explica que “s’ha treballat molt per-
què el Trapezi funcioni com un 
gran aparador del sector i perquè 
jugui un paper molt important en la 
internacionalització de les compa-
nyies catalanes”. Gaspar conside-
ra que “el circ català està molt ben 
reconegut internacionalment”: 
“Tenim una bona marca i als països 
capdavanters en circ se sap que a 
Catalunya hi ha un caldo de cultiu 
de creativitat molt important”. Una 
de les novetats ha sigut el Dóna’m 
una pista, una iniciativa experi-
mental que ha permès a les petites 
companyies exhibir en format breu 
les seves creacions per copsar la 
resposta del públic.  

Pel que fa a la continuïtat del mo-
del, Gaspar té clar que, un cop supe-
rats els dubtes al voltant del format 
del Trapezi de fa dos anys, “aques-
ta és la línia a seguir”. Tot i això, la 
seva continuïtat com a director ar-
tístic del festival encara no està con-
firmada: “Ara és l’hora de fer totes 
les valoracions i ja hi haurà temps 
per definir el futur”, afirmava ahir 
al vespre.e

01. Pelat, de Joan Català, una de les propostes de més èxit. 02. Indomador, un espectacle 
premiat que ha passat pel Trapezi. 03. El funambulista Pierre Deaux. MARTA G.C. 

100.000 persones visiten una Fira del Circ protagonitzada pels nous formats

ARTS ESCÈNIQUES 

Ivan Benet és un simi convertit 
en humà i crooner. ÀLEX RADAMAKERS 

Peter el Roig,  
una estrella  
de varietats

El Trapezi recupera  
el pols i les xifres
El Trapezi d’aquest any ha comp-
tat amb 37 espectacles que han 
ofert diverses funcions fins a arri-
bar a un total de 80. Dotze de les 
companyies venien de països di-
versos com França, Bèlgica, el Ca-
nadà, Noruega, Eslovàquia, Itàlia i 
el Brasil. El cartell l’han completat 
21 companyies catalanes i 3 de l’es-
tat espanyol. Pel que fa al nombre 
de visitants, l’organització calcula 
que unes 100.000 persones han as-
sistit a algun dels espectacles que 
s’ha representat a les places i en di-
verses sales de la ciutat, un regis-
tre que es considera “un èxit ro-
tund”. Set dels espectacles amb en-
trada de pagament van exhaurir 
les seves localitats. El pressupost 
d’aquesta edició ha estat de 
383.000 euros, dels quals l’Ajunta-
ment de Reus i la Generalitat se’n 
reparteixen la major part, 300.000 
euros, a parts iguals. 

Model  
”Aquesta és la 
línia a seguir”, 
diu convençut  
el director del 
Trapezi, Jordi 
Gaspar
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‘Informe per a una acadèmia’  
TEATRE LLIURE 
8 de maig  
 

JUAN CARLOS OLIVARES 

Informe, acadèmia. Paraules 
que durant molt de temps 
han condicionat les adaptaci-
ons teatrals del relat de Franz 
Kafka. Cal endinsar-se en el 

text i en la biografia del simi Peter el 
Roig per ampliar el radi d’inspira-
ció. El mico antropomorfitzat té un 
ofici: estrella de varietés. Sobre 
aquesta dada han construït Xavier 
Ricart i Ivan Benet el seu muntatge. 
Un referent agraït: la sàtira germà-
nica popularitzada al Berlín d’en-
treguerres, capital del cabaret, del 
grotesc. 

El Peter actua davant del seu pú-
blic representant l’Informe per a una 
acadèmia. El simi ha trobat la seva 
sortida, la que està destinada als des-
posseïts de legitimitat humana: l’en-
treteniment. Ricart i Benet, però, dig-
nifiquen la criatura. El seu espectacle 
és elegant, el seu estil el d’un crooner, 
i quan els episodis de la seva vida pas-
sada dominen el guió, la simiesa recu-
perada es tracta com un capítol d’un 
conte de Joseph Conrad. El Peter no 
sent nostàlgia per la seva naturalesa 
perduda. El passat és només un con-
junt de càpsules teatrals que s’ama-
guen en el decorat (enginyosa caixa 
de sorpreses de Jordi Queralt). És 
més important compartir la solitud 
adquirida; una solitud que no només 
té relació amb el seu procés d’assimi-
lació –comparat amb el viscut pels ju-
eus en la cultura alemanya–, sinó 
també amb la seva pròpia existència 
com a còmic. 

Ivan Benet realitza una gran cre-
ació amb un desplegament interpre-
tatiu que s’entén com un metafòric 
fregolisme. No hi ha màscares, sinó 
personalitats superposades que apa-
reixen i desapareixen amb enorme 
velocitat davant l’espectador. Un vir-
tuosisme circense que Benet ofereix 
amb extraordinària naturalitat, amb 
l’elegància d’un mag de llacet blanc i 
barret de copa.e

Crítica

Crònica

“Hem fet un Tra-
pezi més d’au-
tor, més escè-
nic. Hem bus-
cat la mescla de 

llenguatges incorporant els ele-
ments de dramatúrgia i les tendèn-
cies creatives més avantguardistes”. 
Així valorava la divuitena edició del 
Trapezi el seu director artístic, Jor-
di Gaspar. “Crec que hem reflectit el 
que està marcant l’evolució del circ: 
a partir dels elements bàsics com 
l’acrobàcia i l’expressió, s’introdu-
eix la dramatúrgia per oferir espec-
tacles més escènics, més profunds”, 
diu Gaspar. La Fira del Circ de Cata-
lunya va tancar portes ahir al vespre 
a Reus, després de quatre intensos 
dies d’una programació amb un 
gran protagonisme dels nous for-
mats. Gaspar, que aquest any com-
plia el seu tercer any al capdavant 
del Trapezi, confessava que aques-
ta és l’edició de la qual se sent més 
satisfet: “Hem posat tota la carn a la 
graella. La programació era de risc, 
però la resposta del públic ha estat 
formidable”.  

Dels 37 espectacles programats, 
tant a les places de Reus com en di-
verses sales, els set que van exhau-
rir entrades simbolitzen la bona ac-
ceptació del públic de la programa-
ció. És el cas de Cabaret Petrificat, 
d’Escarlata Circus, un espectacle de 
projeccions i llançament de ganivet 
que va causar sensació al Teatre 
Fortuny. O dels francesos del Petit 
Theatre de Gestes, que amb el seu 
Betes de foite van posar en escena 
una combinació d’habilitats per a la 
doma i la manipulació d’objectes 
que exemplifica la filosofia de com-
binar llenguatges i d’innovar que ha 
estat una constant en tot el Trapezi.  

Dels espectacles de factura cata-
lana, cal destacar l’estrena de Rudo, 
de Manolo Alcántara, un espectacle 
d’equilibris en el qual les caixes de 
fusta serveixen per edificar tremo-
loses torres i altres figures. També 
va deixar el pavelló alt Pelat, de Jo-
an Català, una proposta que elimi-
na les fronteres entre la dansa, el 
circ, el teatre i l’actuació, i que 
aposta per la interacció amb l’es-
pectador. O Indomador, d’Animal 
Religion, que recupera la tradició 
més vertical i acrobàtica amb una 
posada en escena que exhibeix un 
alt nivell de dramatúrgia.  

Un aparador internacional 
El sector català té en el Trapezi el 
seu aparador natural per mostrar-
se al món. 72 professionals i una 
quarantena de programadors (el 
triple que en l’última edició), la 
meitat de fora de l’Estat, han passat 
per la Fira del Circ catalana durant 
aquests quatre dies. Jordi Gaspar 
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