
La fira Trapezi 
potencia el 
circ català 
3Vint-i-vuit companyies participaran en 
la mostra de Reus del 12 al 15 de maig

MARTA CERVERA
BARCELONA

L
a Fira de Circ Trapezi de 
Reus arribarà a la 20a edició 
del 12 al 15 de maig amb 
una variada proposta de 

circ de carrer i de sala que inclou 
una vintena de disciplines. De les 28 
companyies programades, més del 
70% tenen residència a Catalunya. 
«Les companyies catalanes han tin-
gut un any molt creatiu», destaca 
Jordi Gaspar, que va assumir la di-
recció de Trapezi fa cinc anys. «No és 
un tema de pressupost. Segurament, 
si comptés amb més marge hauria 
contractat més companyies d’aquí 
perquè el nivell és molt alt. El circ ca-
talà interessa i ha creat una marca 
que crida l’atenció a l’estranger». 

També fascina a Catalunya. Segons 
fonts del Departament de Cultura 
de la Generalitat, la contractació 
s’ha duplicat en l’últim any.
 Aquesta edició es decanta per un 
circ més poètic, visual i coreogràfic, 
tant a l’aire lliure com en sala per a 
tots els públics. Entre els muntat-
ges que ningú s’ha de perdre: InTar-
si, projecte molt coreogràfic de la 
companyia eia (la seva segona cre-
ació després de l’èxit de Capas), i Sa-
piens Zoo, muntatge dels premiats 
Animal Religion. Tots dos han sigut 
coproduïts pel Mercat de les Flors i 
s’estrenaran primer a Montjuïc, del 
22 al 24 d’abril, en la mostra Circ 

d’Ara Mateix.     
 Destaca la presència a Trapezi de 
quatre espectacles de gran format. 
Per un costat figuren Cabaret, xou in-
augural que comptarà amb actuaci-
ons d’Atempo Circ i de Julie Bergez, 
contorsionista i ballarina del Cirque 
du Soleil, i …Sodade..., una suggerent 
aposta dels francesos Cirque Roua-
ges amb música en directe, funam-
bulisme i trapezi. Per l’altre, cal asse-
nyalar el clown Leandre amb Iceberg, 
projecte realitzat juntament amb 
Mireia Miracle, i Vincles, aclamat es-
pectacle de Circ Bover on les canyes 
de bambú són l’element principal.
 Els malabars centraran una part 
important de la programació. Hi ha 
muntatges molt diversos. No té res a 
veure la proposta de tècnica clàssi-
ca que Fernando Pose ofereix a Boun-
cing, un desafiament amb nou boles 
de rebot, amb Um bello dia, on la com-
panyia lusitanocatalana Dulce Duca 
desplega un llenguatge més expres-
siu i personal. Sinergia 2.0 és una altra 
original idea on el conjunt Nueveu-
no connecta dansa i malabars. 

RESIDÈNCIES CREATIVES / Més enllà 
d’atraure públic de totes les edats, a 
Trapezi, fira estratègica del Departa-
ment de Cultura, l’objectiu és atrau-
re programadors. Com que el pressu-
post és de 384.000 euros –aportats 
per la Generalitat i l’Ajuntament de 
Reus la  major part–, i a falta de recur-
sos per a la producció, la mostra acull 
per primera vegada dues residències 
creatives. Això permetrà preestre-
nar per a programadors Menar, un 
mix de circ i dansa de Joan Català i Ro-
ser Tutusaus, i Extravaganza, un mun-
tatge de Jordi Kerol i la companyia 
Subliminati basat en malabars, ma-
nipulació d’objectes i beat box. Els dos 
espectacles formaran part del cartell 
de Trapezi en la pròxima edició. H
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perdre figuren ‘InTarsi’, 
d’eia, i ‘Sapiens Zoo’, 
d’Animal Religion

espectacles DIMARTS
56 12 D’ABRIL DEL 2016

  

  

Julieta Venegas, a la seva manera
CRÒNICA Va combinar pop i arrels en la presentació d’‘Algo sucede’

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

L’estiu passat, Julieta Venegas 
passava per Cap Roig mostrant 
algunes cançons d’Algo sucede, 
abans de la seva edició, donant a 
entendre que les foscors del seu 
disc anterior, Los momentos, que-
daven enrere i que l’acordió tor-
nava a la seva vida amb el seu co-
lorit i la seva alegria. Però, al cap-
davall, el disc representa més 
aviat una síntesi de la Venegas 
lluminosa i la d’interiors, l’acor-
dionista folklòrica i l’assagista 
pop. Les dues facetes de la cantau-
tora de Tijuana, i algunes més, 
es van mostrar diumenge passat 
al Gran Teatre del Liceu, dins del 
Suite Festival.
 Venegas té un do per saber 
agradar al gran públic deixant un 
rastre durador amb les seves me-
lodies enginyoses i els seus textos 
confessionals, més enllà del hit de 
vol breu. Està en el cor del mains-
tream, però a la seva manera, i Al-

go sucede és un treball que uneix in-
quietud i instint popular. Potser és 
un model per a Dom La Nena, l’en-
carregada d’obrir la sessió: nòmada 
d’arrels brasileres, sustentada en el 

violoncel, la percussió i l’auto-sam-
pler, se les va enginyar perquè el Li-
ceu prestés atenció a les seves can-
çons agudes, ampliades amb una ci-
ta a la xilena Violeta Parra (Gracias a 
la vida).
 Va aparèixer després l’artista me-
xicana amb la seva banda i l’agraciat 
pols pop d’Esperaba, una de les vuit 
cançons noves que va incloure en 
el repertori. Sembla que la solem-

nitat de Liceu la va descol·locar una 
mica. «Espero que no sigui un sacri-
legi, nosaltres aquí tocant aquesta 
música…», va meditar en veu alta. 
Però el coliseu va caure als seus peus 
amb Te vi, una d’aquelles composici-
ons, que tan bé li surten, que combi-
nen la tornada enganxosa i revela-
ció commovedora.

EQUILIBRISTA / La Venegas decantada 
per la cançó popular encomanadis-
sa, acordió en mà, expressada amb 
Ese camino, i la que bascula cap a un 
esvelt pop agredolç (Buenas noches, de-
solación), busca refugi en la intimitat 
acústica (Una respuesta) i aplica una 
mà d’electrònica (Parte mía). Combi-
nant l’arrel i l’instint mundà, recor-
rent poc a Los momentos i anant cap 
enrere fins a Lento i Algo está cambian-
do, del disc Sí (2003). Una equilibris-
ta del pop, accessible i amb una aura 
genuïna, que va lluir per acabar les 
famoses Andar conmigo i Me voy per-
què els èxits no han de ser una cosa 
de la qual avergonyir-se. H

33 Julieta Venegas, en un moment del concert que va oferir al Liceu diumenge, dins del Suite Festival.
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La solemnitat del 
Liceu va descol·locar  
una mica la cantant 
mexicana, però el coliseu 
va caure als seus peus


