
Subirachs per la
via oriental

L’APUNT nera, però mai hem d’oblidar que el subjectivisme va
implícit en la creació. Només cal que ho preguntin als
més de 2.000 visitants diaris que té l’exposició antolò-
gic que se li dedica a la ciutat xinesa de Tianjin. L’obra
de Subirachs sempre ha tingut ressò a Orient, on la
seva estètica i espiritualitat connecta també amb el
gust i pensament de països com ara Corea i el Japó.Jaume Vidal

No és que jo sigui gaire de Subirachs, però sempre
m’ha semblat que l’acarnissament a què se’l va sot-
metre respon al fet que sempre hi ha algú que ha de
pagar els plats trencats. Com quan, a Casablanca, el
cap de la policia francesa Louis Renault carrega el
mort “als sospitosos habituals”. És cert que l’art és
passió, i als artistes i a les peces se les odia o se les ve-
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però és que allà, amb la
cultura, són diferents.
Tot de gent, quan acaba
de treballar, va a sales a
fer de voluntaris. I les em-
preses, per llei, han d’in-
vertir en cultura.”

Com a fruit dels seus
periples, Revulsiu inclou
col·laboracions de músics
de Bòsnia, Mongòlia, l’Ar-
gentina, el Japó, Espanya
i Catalunya. “El que més

ens agrada és l’oportuni-
tat de conèixer músics de
cultures diferents; cap
d’aquestes col·laboracions
és artificial”, apunta Ru-
bén Sierra, guitarrista i
cantant. La nova gira de
La Pegatina, de moment,
inclou dates a Mollerussa,
Torroella de Montgrí, Sant
Joan de les Abadesses, Ju-
neda, Canet de Mar, Igua-
lada i Mataró. ■

En el quart any com a di-
rector artístic del Trapezi,
Jordi Gaspar ha aconse-
guit iniciar el camí cap a les
residències artístiques a
l’entorn de la fira. Ahir ma-
teix, la portuguesa Dulce
Duca ja començava a mun-
tar el seu espectacle d’ex-
pressió i malabars Um belo
dia, que no estrenarà fins
al 2016. S’hi estarà tota la
setmana i farà una mini-
presentació aquest diven-
dres per a programadors
en el Dóna’m una pista.
També tindrà una oportu-
nitat similar la companyia
de circ Eia (premi Zirkòli-
ka i Ciutat de Barcelona
per Capas) amb el seu pro-
tomuntatge InTarsi. El
Festival Trapezi de Reus
arrenca aquest dijous i
s’allarga fins diumenge.
S’hi programen 42 espec-
tacles, 28 dels quals de
producció catalana. Gas-
par aspira a ampliar les re-
sidències nacionals i inter-
nacionals en pròximes edi-
cions (el seu contracte de
renovació abasta aquest
2015 i el 2016, com a mí-
nim) i que les companyies
de circ catalanes reforcin
la gira a Catalunya i recu-
perin l’estatal. Per això, en
aquesta edició hi ha un fo-
cus andalús amb cinc dels
nou espectacles convidats
de l’Estat espanyol.

Andalusia és, de fet, el
territori que s’emmiralla
en Catalunya per aconse-
guir les mínimes estructu-
res (com ara gires, centres
de creació, associacions
que legitimen el sector...).
De fet, és a Reus on també
es congrega una trobada
d’entitats d’arreu de l’Es-
tat per mirar de generar

una xarxa que els ajudi a
visualitzar una opinió
consensuada i comuna. El
2014 hi va haver un in-
crement del 51% de con-
tractació d’espectacles de
circ respecte al 2013.

La voluntat d’aquesta
edició, que conviu amb
l’arrencada de la campa-
nya municipal, és multipli-
car les accions al carrer
per garantir al màxim la
bona visibilitat dels espec-
tacles i obligar a triar de la

graella. Per espectaculari-
tat, destaquen les produc-
cions de Les P’tits Bras
amb bicicleta acrobàtica i
quadre coreà, la contorsió i
perxa xinesa de Poivre
Rose i el trapezi Washing-
ton de Bert & Fred. En clau
catalana, es recupera el
F.I.R.A. de Nou Barris i el
Disparate del Grec. També
s’estrena Esquerdes i el
Tauromàquina d’Animal
Religion, i Los Excéntricos
llueixen nous gags. ■

La Fira del Circ de Catalunya, que s’inaugurarà dijous,
va iniciar ahir el camí cap a les residències artístiques

Per un Trapezi
residencial
J. Bordes
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Un detall de ‘F.I.R.A.’, estrenat al circ d’hivern de Nou Barris ■ DANIEL BERNAL PICAZO

‘Esquerdes’
(Hotel Iocandi) i
‘Tauromàquina’
(Animal Religion),
algunes estrenes
esperades


