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ESPECTACLES
CULTURA
GENT
TELEVISIÓi L’inclassificable músic presenta

el seu disc ‘Mètode de roncarol’
que adapta Serrat i Pau Riba.

Pascal Comelade
AUDITORI CAN ROIG (SANTA COLOMA
DE GRAMENET) 21.00 HORES

Pallassos, acròbates i domadors
de puces fan de Reus un gran circ

GEMMA TRAMULLAS
REUS

S
i encara queda algú que as-
socia el circ amb un ofici ex-
clusiu de dinasties familiars
en carpes itinerants, Reus

és el lloc per ampliar horitzons. La
cita amb el món de les arts circenses
més important d’Espanya reuneix
fins demà 50 companyies d’artistes
que en la seva immensa majoria
s’han format en escoles i no sota
una carpa. No obstant, el bagatge fa-
miliar segueix donant al circ una
personalitat que no tenen altres arts
escèniques.

És el cas de la jove clown d’Argen-
tona Alba Sarraute, que dijous a la
nit va esgotar les 250 localitats del
Teatre Bravium amb l’espectacle Mi-
rando a Yukali, una arriscada combi-
nació de poesia, teatre, música i
acrobàcia. Aquesta artista té una àm-
plia formació, que va des de l’escola
Rogelio Rivel de Nou Barris fins a
l’acadèmia Fratellini de París, però
es va passar la infància en un Ci-
troën, acompanyant el seu pare, un
músic que ha sonat en molts circs.
Ella tant recita poesia com fa un
equilibri sobre les mans i toca el sa-
xofon. A jutjar pels aplaudiments,
la barreja agrada.

«No n’hi ha prou de ser un bon
acròbata –afirma Jordi Aspa, que és
codirector del Trapezi juntament
amb Bet Miralta–. Gent com per
exemple Rogelio Rivel, que procedia
d’una família de cinc generacions
d’artistes circenses, aportaven una
experiència, unes anècdotes i una
sensibilitat que va més enllà de la
tècnica». Però la diferenciació entre
el circ tradicional i el contemporani
passat per l’acadèmia encara exis-
teix i, de fet, aquest any no hi ha cap
carpa familiar a Reus, mentre que
en l’edició passada la de la compa-
nyia Rasposo va ser una de les més
concorregudes.

UN NOU ESPAI / L’aposta del Trapezi
–amb uns espectacles de carrer que
ahir a la nit van quedar suspesos a
causa de la pluja– pel circ de forma-
ció acadèmica, un dels punts forts
del Pla Integral de Circ que ha apro-
vat la Generalitat, es materialitza
no només en la selecció d’especta-
cles, sinó també en la creació d’un
nou espai, El Covador, on alumnes
de les escoles Rogelio Rivel, Caram-
pa (Madrid) i Châtellerault (França)
oferiran números conjunts. El festi-

val també recolza la creació local i
coprodueix l’espectacle de carrer
Merci bien, de Mumusic Circus, for-
mada per Marçal Calvet i Dalmau
Boada. Una combinació en què
l’acrobàcia i la música estan al ma-
teix nivell.

Però tornant a les tradicions, els
únics animals que aquests dies ac-
tuen a Reus són les puces ensinistra-
des del domador Alfredo Panzoni.
En aquest clàssic, els insectes salten
sobre un llit elàstic, es capbussen en
una piscina i imiten els homes-bala.
O això sembla. H

La clown Alba Sarraute hi posa la nota poètica
i penja el primer cartell d’entrades esgotades

Companyies franceses i belgues dominen entre
la cinquantena que hi actuen fins diumenge

JOAN PUIG

33 Espectacle de carrer de la companyia catalana Mumusic Circus, titulat Merci bien, ahir.

Un minut de
‘riure’ per la
mort del
clown Carlo
Colombaioni

EL PALLASSO DE FELLINI

G. T.
REUS

El festival Trapezi va guardar ahir
un minut de riure en record d’un
mestre de clowns, l’italià Carlo
Colombaioni, que va morir di-
jous passat als 74 anys a Lió. L’ar-
tista, que actuava en un duo amb
el seu cunyat Alberto, va ser el
pioner del clown contemporani,
però era més conegut com el
clown de Felllini per la seva col.la-
boració amb el cineasta en
pel.lícules com La Strada.

«Ell va treure el pallasso de la
carpa del circ i el va posar al tea-
tre», explicava ahir el director del
festival, Jordi Aspa, que fa cinc
anys el va invitar a Reus. Colom-
baioni va néixer al famós circ
romà del mateix nom (que enca-
ra existeix), però als 15 anys es va
passar al teatre, incorporant la
tradició de la commedia dell’arte a
la tècnica del clown.

Colombaioni li va demanar a
Jango Edwards que quan es
morís li muntés una bona festa.
És amb el que està embolicat ara
Jango, a organitzar una festa per
al seu amic a la sala Almazen. H

33 Carlo Colombaioni.

LLLFestival Trapezi, la cita anual de les arts circenses

Malabars amb carretons i llambordes
EL PLAT FORT

33 Fins a l’arribada dels france-
sos Didier André i Jean-Paul Le-
feuvre, l’única forma de veure el
costat romàntic de les llambordes
era associant-les a les revoltes del
maig del 68. Però l’espectacle El
jardín que aquesta parella va pre-
sentar dijous a la nit al Teatre For-
tuny va demostrar que la llambor-
da té un altre costat poètic.

33 Amb una d’aquestes pedres,
un carretó i una manguera, els ar-
tistes aconsegueixen representar
la condició humana, l’enveja,
l’abús, i sobretot la tossuderia.
Una tècnica impecable i una músi-
ca de luxe van aconseguir que el
públic aplaudís d’allò més un
muntatge de ritme lent que evoca-
va els grans del cine mut.


