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Reus es convertirà a partir d’avui 
i fins diumenge en la capital del 
circ de Catalunya. El festival Tra-
pezi celebra la vintena edició, un 
aniversari que omplirà la ciutat 
d’art circense amb la presència 
de 31 companyies nacionals i in-
ternacionals. Places, carrers i te-
atres de la capital del Baix Camp 
(fins a 14 espais) seran l’escena-
ri de malabars, equilibris i verti-
cals de la mà de 118 artistes i pro-
fessionals del circ.  

El resultat serà una mostra de 
20 de disciplines: verticals, ma-
nipulació d’objectes, acrobàcia, 
contorsió, suspensió capil·lar, 
Beat-Box, malabars amb pilotes 
normals i de rebot, masses, dià-
bolo, perxa xinesa, roda Cyr, tra-
pezi en solo i en duo, corda vo-

lant, equilibris acrobàtics, equi-
libris sobre ampolles, corretja 
aèria i funambulisme. 

La màgia del circ començarà 
avui amb la inauguració de la fi-
ra a Cal Massó. Serà a partir de 
les vuit del vespre, amb els parla-
ments institucionals i l’actuació 
de Julie Bergez. Després la plaça 
d’Anton Borrell es convertirà en 
l’epicentre del festival amb el ca-
baret inaugural que començarà 
a les 22.30 hores. Un tast de les 
propostes artístiques protago-
nitzades per Animal Religion, Ju-
lie Bergez i Atempo Circ. 

L’organització s’ha vist obli-
gada a canviar l’espectacle de la 
companyia Nueveuno (previst 
el divendres i dissabte a les 23 ho-
res) a causa d’una lesió d’un dels 
seus integrants. Substituirà l’ac-
tuació la companyia catalana 
Psirc, amb l’espectacle Acrometria 
a la plaça d’Evarist Fàbregas. El 
públic podrà gaudir d’un trian-
gle emocional, metafòric i abs-
tracte, on es pot jugar a crear no-
ves geometries humanes.  

Exposició commemorativa 
A més d’en viu i en directe, el pú-
blic de la Fira del Circ de Catalu-

nya també podrà gaudir de l’art 
circense a través de la fotografia. 
I és que de manera especial i coin-
cidint amb el 20è aniversari del 
festival, un centenar de comer-
ços de la ciutat exposaran en els seus 
aparadors imatges que el fotògraf 
Tjerk Van der Meulen ha captu-
rat durant aquestes dues dècades.  

Aquest recorregut és un re-
clam que convida al públic a par-
ticipar en un concurs. Els ciuta-
dans hauran de resoldre una but-
lleta amb diverses preguntes que 
podran entregar al punt d’infor-
mació de la Fira, ubicat al Castell 
del Cambrer (pl. del Castell).  

Els guanyadors, cinc, obtin-
dran el llibre commemoratiu 
20 elefants per un Trapezi. És un 
recull de les imatges del fotògraf 
Tjerk van der Meulen i 20 escrits 
de personatges estretament vin-
culats amb el festival. Un record 
en paper de la trajectòria de la Fi-
ra del Circ de Catalunya.

CULTURA ■  F I N S  D I U M E N G E

El Trapezi celebra 

els 20 anys amb la 

presència de 118 

artistes circenses
Places, carrers i teatres 
acolliran els espectacles 
de 31 companyies. El 
cabaret inaugural és 
avui, a les 22.30 hores, a 
la plaça d’Anton Borrell

La Fira respira circ
■ En aquesta vintena edició La 
Fira Centre Comercial també res-
pira circ. A partir de demà es po-
dran veure 3 espectacles amb 
Pablo Domichovsky i les seves 
verticals, l’espectacle de perxa 
xinesa d’Andrea Sperotto i una 
proposta d’equilibris acrobàtics 
del Duo Leti i Fer, membres de la 
Compañía Tierra. Tots gratuïts. 

Pablo Domichovsky presenta-
rà la proposta Inestable. El sen-
tit de l’equilibri és la capacitat 
d’assumir i sostenir qualsevol 
moviment o posició del cos con-
tra la força de la gravetat. L’espec-
tacle es podrà veure demà i diu-
menge a les 18 hores, i dissabte a 
les 19.30 hores. 

Duo Leti i Fer, de Duo Leti i 
Fer, narra la història de dos perso-

natges es troben, juguen i compar-
teixen per superar les seves pors 
i obsessions. La delicadesa i el 
virtuosisme es conjuguen en 
aquesta proposta que commou-
rà als espectadors. Aquest espec-
tacle tindrà lloc divendres a les 20 
hores, dissabte a les 12 hores i 
diumenge, a les 19 hores. 

El darrer espectacle serà Qui 
vol escalar una muntanya comen-
ça per baix (proverbi xinès), d’An-
drea Sperotto (divendres a les 
19 hores, dissabte a les 18 hores i 
diumenge a les 12 hores). Un per-
sonatge, un pal xinès, un lloc i un 
temps indefinit. Un moment que 
explica les desventures d’aquest 
acròbata amb el seu pal. Desven-
tures que a poc a poc van trans-
formant-se en aventures.

L’A P U N T

Imatge d’un dels espectacles que es va poder veure en l’edició de l’any passat del Trapezi. FOTO: A. GONZÁLEZ

T alent i passió són els sen-
timents que van dominar 
l’escenari del Teatre For-

tuny dimarts passat, 10 de maig, 
amb la peça teatral Panorama des 
del pont, una obra original d’Ar-
thur Miller sota les ordres de Geor-
ges Lavaudant. Els minuts previs 
a l’espectacle van deixar una pa-
noràmica generosa de públic. El 
fosc a negre de la sala va inaugurar 
un inici d’obra espectacular, el 
qual va estar acompanyat d’un se-
guit de llums de qualitat fílmica.  

Un dels personatges més mis-
teriosos, el de l’advocat Alfieri 
(Jordi Martínez), va ser l’encarre-
gat d’introduir la proposta de Mi-

ller. Va situar els espectadors al 
si d’una família de classe treba-
lladora als volts de 1955, a Nova 
York. L’actor Jordi Martínez va 
distingir-se com la veu activa de 
la història. Va estar present a tots 
i cadascun dels escenaris com a 
testimoni literal.  

A escena va aparèixer la famí-
lia d’Eddie Carbone –encarnat 
per Eduard Fernández–, que va 
mostrar-se temorós en assaben-
tar-se que la seva neboda òrfena 
Catherine (Marina Salas) havia 
aconseguit una feina. Beatrice 
(Mercè Pons) el notava estrany, pe-
rò va pensar que seria passatger, 
que la deixaria volar. El seu rebuig 

té un perquè i té nom de dona: Ca-
thy. La jove despertava una passió 
boja en el seu oncle. No volia que 
marxés tan jove, no volia perdre-
la. «No he estat tota la vida treba-
llant perquè se’n vagi tan jove. Ha 
crescut massa ràpid», es va lamen-
tar Carbone.  

El context social de la immi-
gració il·legal viscuda en ple se-
gle XX als Estats Units també es 
va imposar a la trama. La bonda-
dosa Beatrice, interpretada per 
una elegant Mercè Pons, va acollir 
a casa seva a dos familiars itali-
ans: en Marco (Pep Ambrós) i en 
Rodolfo (Bernat Quintana). «Allà 
no tenen feina. Començaran de 

zero. Un d’ells té dona i fills», li 
va pregar la mestressa a l’Eddie.  

Ell va accedir que es quedessin 
a desgana, però es va mostrar més 
contrari en descobrir que el més jo-
ve, en Rodolfo, festejava la Cathy. 
«Aquest noi vol casar-se amb tu 
per aconseguir la nacionalitat ame-
ricana!», li va dir en un rampell de 
fúria Eddie a la seva neboda. Aquest 
moment, un dels moments clau 

de l’obra, és quan  Eduard Fernán-
dez va mostrar el costat més boig 
i apassionat del personatge.  

En aquest punt, l’estabilitat 
va desmuntar la narració amb 
Carbone delatant els seus hos-
tes; tot plegat, una història trà-
gica on l’amor ho capgira tot i, on 
la importància de pertànyer a un 
país per aconseguir treball és pri-
oritat en la vida d’una persona.

Una passió irrefrenable

El Teatre Fortuny es va omplir de gom a gom aquest dimarts 
amb ‘Panorama des del pont’, una obra original d’Arthur Miller

LA CRÒNICA | CRISTINA VALLS

Un moment de la representació de l’obra ‘Panorama des del pont’ que 
es va poder veure dimarts al Teatre Fortuny. FOTO: ALBA MARINÉ


