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Ja som al Trapezi! Crònica des de Reus, la ciutat
del circ

Títol: Europa Espanya Català

Mira que de vegades les fires cansen, però aquesta del Trapezi, com que l'he vist néixer, em fa
il·lusió. Va engegar dijous i acaba diumenge. És una edició amb pocs espectacles, la majoria de
companyies catalanes, però de molta qualitat. "Una Fira de primera línia però amb pressupost de
fira petita", s'exclamava fa uns dies Jordi Gaspar, el seu director, pel fet que "hi ve mota gent,
molta, té molt prestigi per tot Europa, però no hi ha prou espectacles i tots no hi caben." Bé, de
puntetes al carrer i amb entrades pràcticament exhaurides als teatres, he vist força cosa. I no hem
acabat.

La Fira de Circ de Catalunya ha començat ja la 20 edició d'una manera molt autèntica: l'Elefant del
Trapezi, probablement l'únic que no hi ha faltat ni un any en tota la història, va assistir elegantíssim
a la inauguració amb un barret de copa alta i va bufar les espelmes de l'aniversari. Va ser una nit
festiva que va inaugurar aquest dijous un nou espai: el Cabaret del Parc Sant Jordi, transformat en
una plaça de festa major amb les seves llumetes i banderoles. L'espectacle inaugural, doncs, el va
marcar una sessió de cabaret ben engalanada amb petits tasts dels espectacles de dues
companyies catalanes: Animal Religion, amb Extracte; Atempo Circ, amb Extractes de Pulso i
també vam veure un piscolabis de Borderline, que és com a titulat les seves proeses la
contorsionista franco-americana Julie Bergez, que van presentar com una de les millors d'Europa.

A la bufada hi van ser presents els regidors de Cultura que han format part del Trapezi al llarg
d'aquests últims 20 anys, el director de la Fira, Jordi Gaspar, tots els artistes que hi van voler
participar i un públic, majoritàriament de Reus, de al voltant de 3.000 persones. Un exitàs, que va
complir les expectatives amb la presència de l'actor Miquel Àngel Ripeu, com a Mestre de
cerimònies de la zona cabaretera. Cal dir que si bé la ubicació del Cabaret a La Palma tenia un
aire intimista molt agradable, el fet d'estar en un gran espai no li fa perdre ni un gram de connexió
amb el públic. Estava absolutament entregat a la seva Fira, una de les sis estratègiques de
Catalunya i única en el gènere.

I EL DIVENDRES, SE'NS VA GIRAR FEINA...

La relació entre espectacles de sala i de carrer estava força equilibrada. Els de carrer, com ja se
sap però no n'aprenem mai, si no hi vas una bona mitja hora abans corres el risc de no veure res.
De fet, això diu molt en favor de la salut del Trapezi, però m'he promès a mi mateixa de tornar a
veure En diciembre, de Pupursii, molt interessant però que només vaig clissar quan pujaven a la
perxa xinesa. Però ni que fos per una escletxa vaig comprovar el domini en equilibris dels dos
artistes i fundadors de la companyia, Silvia Capell i Sergio González. La seva característica més
notòria és que treballen amb una mitja a la cara, el que els confereix un cert aspecte oriental
enigmàtic i surreal. Són espectaculars en la perxa i també amb la Roda Cyr, que la mouen amb
energia i cuidant molt l'aspecte visual, amanit amb una certa coreografia. La companyia va néixer
2014, d'aquests dos artistes provinents d'altres companyies, fruit de la passió pel circ i del desig de
fer moltes coses plegats.

Vaig tenir més sort amb Bouncing, de Malabarte, al mateix espai. Hi havia un teatret petitó on deia
The Pose Brothers, que inspirava un espectacle titelles. Però res més lluny: el malabarista
Fernando Pose va treure les seves... 9 pilotes de rebot! i va atrapar el públic, sobretot els menuts.
Va començar amb l'ajut d'una voluntària fent-li creure que feia coses impossibles, mentre el seu
brother feia les trampes, amagat. Els menuts, immediatament còmplices de Pose, no li van xivar



res! L'espectacle va continuar fent ballar les pilotes i amb un número de percussió contundent.

Anant d'una banda a l'altra vaig passar per la plaça de la Peixateria i hi havia gent. Una sorpresa:
Joan Català estava fent un wok-in-progress públic i no anunciat al programa. Era un tast del seu
projecte Menar. que està treballant a Alcover (prop de Reus), en residència oferta per Trapezi i
que mostrava dins la nova secció Dona'm una pista. ostra d'espectacles de creació. És un número
que comparteix amb Roser Tutusaus i que gira a l'entorn del significat de Menar, que vol dir
acompanyar o guiar a un grup de persones o animals d'un lloc a un altre, transportats pels seus
propis cossos. Tots dos proven de construir imaginaris apilats en la memòria. Busquen, escolten,
oloren... i ens ofereixen un ritual de dansa-circ ple de força. L'espectacle es va mostrar fa uns dies
al mateix centre de creació d'Alcover, al Convent de les Arts, reconvertit en equipament cultural.

I vaig arribar a la Pl. d'Evarist Fàbregas on El Gran Dimitri presentava Zirkuz Rupt. Més
espavilada, vaig arribar mitja hora abans i vaig poder seure per reconfortar-me un estona. Hi havia
un teatret petitó, també, amb cortinetes, d'aquells típics de Fira. Un tècnic era a fora, intentant fer
aguantar unes pilotes en una taula inclinada i posant (des)ordre als números musicals.
L'espectacle no comença. El tècnic demana disculpes i diu que, en dos minuts arriben els artistes.
De sobte li agafen ganes de provar coses i comença a actuar. És força maldestre, però el públic
l'aplaudeix. A partir d'aquí farà mans i mànigues perquè els artistes no arribin. És un autèntic clown
contemporani ple de comicitat i que no para de sorprendre.

Ahir també va actuar la companyia de les Balears Circ Bové, que va portar al Trapezi el seu
celebrat Vincles; el clown Leandre i Mireia Miracle van presentar el també celebrat Iceberg, on el
pallasso es converteix en un Ieti molt cavernícola. No els vaig poder veure per incompatibilitat
d'horaris, a veure si un altra hora hi ha més sort.

No hi van faltar els artistes itinerants, en aquest cas Colectivo Circo 9.8, Julie Bergez i Anton i
Polina, que van sortir de la pl. Mercadal acompanyats de l'Elefant del Trapezi atrapant totes les
mirades d'un Reus ple d'ambient.

ELS ESPECTACLES DE SALA

Van anar molt bé. Reus és una ciutat amb les mides ideals per fer un festival, res és lluny i tenim
força temps d'anar tranquillament als llocs pactats. Des de les 9 del vespre fins anant cap a les 2,
vaig poder anar encara a tres espais. Se'm va escapar el Mumusic Cirus, de Amigoo.Marçal Calvet
i Clara Poch, installats a La Palma, desgranen fragments de les vides d'un home i una dona,
trossets d'intimitat, mentre construeixen un circ entre dos. L' intentaré recuperar un altre dia.

El Teatre Bartrina, una joia que no imagines en veure la façana, ens guardava una altra joia:
inTarsi de la Companyia de circ "eia". Aquest muntatge va néixer al Trapezi, després que la
companyia el creés en residència la passada edició. A escena, quatre acròbates sobre una
estructura rodona aparentment ideal per al circ, es van movent, parlen i fan cosetes, encara amb
els llums oberts. Quan s'apaguen, desmunten l'escenografia. Al primer moment no entens el per
què, si tan maco era. Però en surten una dotzena d'estructures de fusta i ferro, amb moltes
utilitats. Les mouen, les apilen, les posen cap per avall, dues els serveixen de bàscules... És un
espectacle ple d'humor però encara més de poesia. Una expressió de teatre físic que emociona. I
és, tot ell, d'una plàstica primmirada amb petites perles tan sensibles com pot ser un arbre molt fi,
tatuat a l'esquena d'un dels personatges. O un altre artista, que és capaç de mostrar-nos les seves
pròpies costelles just sota la pell, amb un moviment molt acurat de panxa i estómac. Hi ha un
moment que el cos dibuixa una cara, i el melic és la boca! Impressionant. L'espectacle va acabar
en la seva faceta mes còmica, quan els quatre artistes intenten saludar des de taules inclinades
que els envien cap avall.

I del Bartrina al Fortuny, l'altra gran teatre de Reus (i encara tenen el Bràvium, més petitó!) Al
Fortuny hi havia Animal Religion amb el seu nou espectacle Sapiens Zoo. Per descriure'l d'alguna
manera, és un muntatge negre i gris platejat. Quan entrem, se sent el soroll d'ambient d'un corral
de gallines. Però quan engega, té l'aparença d'una discoteca amb una Dj (Marcelle/Another Nice
Mess, responsable de la banda sonora de l'espectacle) Quim Girón i Niklas Blomberg, els caps
visibles de la companyia, estant aquest cop acompanyats d'un equip més gran: la Ingrid
Esperança ens fa encongir el cor una altra vegada penjant pels cabells i movent-se amb velocitat,
d'aquella manera que no podem entendre. En una altra escena, porta unes sabates molt altes de



taló, però el taló és a sota els dits!

Sapiens Zoo està estructurat en diverses escenes diferents, sense contacte necessari entre una i
altra. En un parell surten despullats amb tota la naturalitat i els cossos s'amunteguen a la recerca
d'alguna nova manera de viure potser a través de la transformació; Benet Jofre dispara unes
temibles destrals, però no arriba la sang al riu. També fa de domador de persones i d'objectes.
Leire Mesa fa una crítica a la necessitat d'algunes dones a voler mantenir la joventut a base de
pròtesis; Joana Serra, la dissenyadora de llums que normalment treballa darrere l'escenari, ho fa
aquest cop a la vista. Quim Girón ha declarat en alguna ocasió que l'objectiu de Sapiens Zoo és
que cada persona entengui el que li transmet, ell no es vol mullar i ens deixa les potes obertes.
Amb tot assegura és un espectacle molt proper al públic. Es va estrenar al Mercat i ja ha fet gira
per França.

I acabem al Parc Sant Jordi a la segona sessió del Cabaret. Hi vam veure un repàs de la jornada:
Colectivo Circo 9.8, Julie Bergez, Fernando Pose i Anton i Polina, l'espectacle de La Fem Fatal. És
com una història d'amor dalt del trapezi que emociona, i a la vegada mostra el domini absolut dels
artistes sobre aquest registre. Potser dels millors que he vist.

Acabo dient que Miquel Àngel Ripeu té molts més colors de veu dels que aparenta. Ahir ens ho va
demostrar tot fent conyeta. Ei: ho dic de debò, potser ens estem perdent un cantant.

Demà, més.


