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Iago Pericot és un adoles-
cent amb un cos de 87
anys. La Seca li acull
Adam i Eva, una peça que
li permet pensar en els
personatges pintats, més
que en la seva connotació
religiosa. Pericot ha triat
els dos quadres d’Albrecht
Dürer, els d’Adam i Eva, i
ha decidit insuflar-los vi-
da. Aquests es despengen
del quadre i prenen cons-
ciència del seu cos, del cos
de l’altre, de la convivència
i de la seva revolta, a partir
d’unes pantalles que pro-
jecten conseqüències de
l’egoisme de la societat ac-
tual. Ells interpel·len el pú-
blic i es qüestionen per la
seva actitud. Un tercer
personatge, el que els mi-
ra, vehicula les possibles
argumentacions que faria
la humanitat per justifi-
car-se. “Qualsevol quadre
no existeix si no hi ha algú
que el mira”, sentencia el
director.

Pericot, que ha exposat
i té obra seva escampada
per mig món, ha estudiat

molt aquells dos personat-
ges. Casa seva, plena de les
seves obres, és un cemen-
tiri si no se’ls mira. Per ai-
xò, va pensar que seria ne-
cessari donar vida als per-
sonatges dels quadres. I ai-
xí va arribar el projecte
d’Adam i Eva.

Per al director, Eva és

valenta, mentre que
Adam és més reprimit. Ho
valora a partir de la mira-
da que Dürer va imposar a
cada personatge (en dos
quadres de les mateixes
mides, però separats).
Malcolm McCarthy és
Adam. Adriana Segurado
és Eva. I el tercer en dis-

còrdia, Korrushkan, és
Climent Sensada, que ja
ha col·laborat en altres
treballs de Pericot. L’obra
s’ha anat construint a par-
tir del treball d’assaig, dis-
frutant l’oportunitat de
l’experimentació. Pericot
s’imposa sempre una “ale-
gria de fer” i l’escampa en-

tre el seu equip. Pericot, de
nou, es qüestiona el món
actual posant un mirall a
l’espectador, tot i que mai
dona solucions. L’actriu
denuncia que les imatges
que es projecten a l’obra
són “el món que vivim i no
el qüestionem”. El to bur-
leta però compromès de
Pericot ha fet veure en el
jove actor que interpreta
Adam un camí de llibertat:
el procés de creació ha es-
tat fèrtil perquè el director
sap escoltar les aporta-
cions de l’equip i perquè
Pericot “se sent lliure”.

Adam i Eva té una dra-
matúrgia que s’ha anat
aprimant a escena (“han
quedat les paraules que no
feien nosa”, comenta l’au-
tora Olga Parra). Ella ha
anat veient com la idea
abstracta anava prenent
forma en els assaigs plas-
mant en matèria la imagi-
nació visual de Pericot. Si
el 2014 va signar La guillo-
tina per fer catarsi de tant
lladre de guant blanc sen-
se imposar cap personat-
ge, el 2010 també remetia
a l’art primari, La Venus
de Willendorf. ■

El director signa a La Seca ‘Adam i Eva’, una reflexió artística sobre la reacció
dels dos personatges pintats per Albrecht Dürer, si poguessin prendre vida
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Iago Pericot ja va fer una aproximació lúdica i provocadora a ‘Las Meninas’ al Museu Picasso el 2008 ■ JUANMA RAMOS

L’artista torna
a inspirar-se
en l’art per posar
un mirall a
la societat i
interpel·lar-la

Reus ha capitalitzat el
Trapezi com mai. Segons
els organitzadors, unes
100.000 persones han se-
guit les actuacions
d’aquesta edició (la majo-
ria, al carrer i gratuïtes).
Pel que fa a sala, s’ha acon-
seguit un 85% d’ocupació
amb més de 2.000 entra-
des venudes i un miler re-
servades a programadors.
De fet, també ha augmen-
tat la presència de profes-
sionals, tot i que hagi estat
una primera edició del di-
rector Leandro Mendoza,

en què pràcticament no
ha tingut gaire temps a
desenvolupar-la.

El bon temps ha ajudat
a aquesta notable presèn-
cia de públic però també el
fet que s’hagi tornat a ac-
cions itinerants pels car-
rers més utilitzats, ja que
alguns ciutadans han to-
pat amb la fira, de nou.

Pel que fa a la qualitat
de la programació, han
agradat prou les estrenes
(Pulso, d’Atempo Circ; Es-
pera, dels eia, així com la
preestrena d’Udul, de Los
Galindos). També han in-
teressat les propostes de
sala com La fin demain,
dels alemanys Zircus Mor-
sa, o els equilibris de Co-
llectif à Sens Unique. I va
meravellar la frescor i al-
hora l’habilitat de Miguel

Gigosos, a Möbius. Si habi-
tualment les companyies
de circ contemporani gau-
deixen de notable tècnica i
d’exercicis prou singulars,
sí que, sovint, els falta la
construcció del personat-
ge o d’una trama per com-
pletar l’habilitat acrobàti-
ca i física. És per aquest
motiu que Mendoza aspira
en properes edicions que
es reforcin les companyies
amb un equip més ampli
de col·laboradors que per-
met ser més curós en ele-
ments que, ara, poden
quedar desemparats. Tot i
la connexió amb tot tipus
de públic del Trapezi (que
habitualment implica la
visita d’artistes esponta-
nis o venedors de tot ti-
pus), sobta el seu descuit.
Això també fa fira. ■
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El Trapezi més popular que mai
Fins a 100.000
espectadors al
festival i un 85%
d’ocupació a les sales

Instant final de ‘MiraT’ a la plaça Patacada, dissabte al vespre ■ VEN DER MEULEN/ IMAC TRAPEZI


