
cultura 
30 DILLUNS, 15 DE MAIG DEL 2017 ara   

El Trapezi amplia registres

de la pallassa catalana Pepa Plana, 
que amb Paradís pintat aconsegueix 
un enfocament agredolç amb el qual 
uneix moments de diversió gens in-
nocents amb d’altres que posen els 
espectadors davant d’un mirall per 
plantejar-los, per exemple, el drama 
de la crisi dels refugiats.  

Del cartell del Trapezi 2017 ha 
sobresortit també l’estrena a Cata-
lunya de Léger démêlé, l’última cre-
ació de la companyia belga À Sens 
Unique. Es tracta d’una àcida parò-
dia de la vida de parella que amb 

acrobàcies, pal xinès, malabars i 
corda fluixa escenifica els agredol-
ços de la guerra de sexes barrejant 
humor, ironia, ràbia i un ampli catà-
leg d’emocions. O el Mira’t, dels ca-
talans Circ Pànic, una coproducció 
del Trapezi amb el festival de dan-
sa Sismògraf d’Olot. Mendoza posa 
aquest muntatge com a exemple de 
“col·laboració entre disciplines que 
permet ampliar el concepte de circ, 
perquè hi trobem una part de dan-
sa, amb molta humanitat i sensibi-
litat, i una gran capacitat d’innova-

ció creant amb nous aparells –en 
aquest cas una mena de bàscula 
construïda artesanalment– que po-
sen en risc els artistes, que és una 
part important del que s’espera del 
circ”. De l’edició d’aquest any tam-
bé destaca Cabaret, una producció 
pròpia de Trapezi, que a la plaça 
Mercadal, amb els seus números en 
format breu, ha reflectit la diversi-
tat del circ actual de la mà de tres 
dels pallassos més importants de 
l’escena catalana: Oriol Boixader 
Oriolo, Joan Arqué i Jordi Martínez.  

En total, la fira ha acollit prop de 
100 funcions, 39 companyies i una 
bona resposta del públic. Més de 
100.000 persones van visitar l’edi-
ció d’aquest any del Trapezi, que va 
tancar amb un 85% d’ocupació en 
sales i amb molts espectacles amb 
les entrades exhaurides. 

El futur: obres de gran format 
El nou director del Trapezi assegu-
ra que aquesta edició ha sigut “de 
transició” i es marca objectius a mit-
jà termini. Mendoza considera pri-
oritari potenciar el rol del festival 
com a motor del sector per fer ger-
minar espectacles de gran format, 
ara mateix inexistents a l’escena del 
circ català. “Les companyies catala-
nes tenen molta qualitat artística, 
però no hi ha producció d’especta-
cles mitjans-grans. Volem analitzar 
quines són les mancances i ajudar 
els que puguin fer aquest salt, per-
què hi ha demanda”, diu el director, 
que aclareix que “els circuits de pro-
gramació donen més sortida als es-
pectacles petits, però també hi ha 
sales que si els donem un bon pro-
ducte apostaran per espectacles de 
més envergadura”.e
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La fira del circ de Reus tanca amb més de 100.000 visitants i un 85% d’ocupació en sales
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L’última gamberrada  
de Iago Pericot 

Simfònic King Crimson (1980), Bent 
(1982), La bella i la bèstia (1984), 
MozartNu (1986-2008) i El banquet 
(1990). “El Jordi Coca diu que faig 
coses d’adolescent –reconeix Peri-
cot–. És veritat. Quan he fet una co-
sa, no la continuo. En busco una de 
nova”. L’última aventura que pre-
senta és Adam i Eva –a La Seca, del 
17 de maig al 18 de juny–, una peça de 
petit format que evoca precisament 
la seva pròpia estranyesa davant el 
mal del món.  

L’origen de l’obra és una crítica 
sobre el món de l’art. “Jo soc pintor. 
Però si un quadre no el veu ningú, no 
existeix”, reflexiona, criticant les 
grans obres d’art que tenen tanca-
des a pany i forrellat els col·leccio-
nistes. Per això va voler donar vida a 
un quadre. I els escollits van ser 
Adam i Eva de Dürer, dos olis del Re-
naixement alemany. Malcolm 
McCarthy i Adriana Segurado són 
els actors que encarnen els dos per-
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sonatges que emergeixen del llenç 
–com se sol dir, tal com Déu els va 
dur al món– i observen la realitat 
amb la mirada d’algú que no té his-
tòria ni context. “Com Dürer, Peri-
cot prescindeix de la història bíbli-
ca, agafa uns personatges utòpics 
que venen del paradís i els manipu-

la per al que ell vol explicar”, diu la 
dramaturga Olga Parra. A escena, a 
la petita sala Leopoldo Fregoli, hi ha 
els dos quadres exposats com si es-
tiguessin en un museu, però tenen 
les figures retallades. A banda i ban-
da, dues pantalles fan de finestra al 
món i expulsen imatges d’actualitat. 
Els dos personatges, desubicats i es-
pantats, interroguen directament el 
públic sobre el que veuen. “L’obra 
posa un mirall a l’espectador per 
qüestionar el món on vivim. I ho fa 
des d’una posició molt senzilla: 
aquest món és el que hem creat en-
tre tots, però quina responsabilitat 
tenim cadascú de nosaltres?”, plan-
teja l’actriu. El fet que tots dos vagin 
nus, com ja passava a La Venus de 
Willendorf (TNC, 2010), també és 
una manera de “mostrar-se lliure de 
càrregues i estatus, sense res a ama-
gar”, afegeix Segurado.  

Parra s’ha ocupat de la difícil tas-
ca de posar paraules a la imaginació 
de Pericot. “Totes les paraules li fan 
nosa!”, exclama. I afegeix: “És un es-
pectacle que parteix de la idea de 
l’art mort i que convida a la reflexió 
des d’una ingenuïtat que atorga cer-
ta distància de la realitat, però no 
aporta solucions”.e

Cada nova proposta escènica de Ia-
go Pericot (Masnou, 1929) és una ex-
centricitat i una malifeta. “Soc un 
gamberro, en el bon sentit de la pa-
raula”, afirma. Als seus 87 anys, se-
gueix cultivant idees per aixecar 
nous espectacles visuals. I els últims 
anys sempre parteixen de la matei-
xa premissa: “Quan passejo el gos 
pel Masnou pregunto a la gent com 
està, i els més optimistes em diuen 
que «anar fent»”, explica. La violèn-
cia, les guerres o els conflictes del 
món són el que vol denunciar amb 
els seus últims espectacles però des 
d’una innocència naïf insòlita per a 
un artista d’una trajectòria tan llar-
ga, que porta més de cinquanta anys 
als escenaris com a professor, esce-
nògraf i director, recordat per mun-
tatges com Rebel delirium (1977), 
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“Apostem per ampli-
ar la diversitat de 
llenguatges i narra-
tives, volem incor-
porar tot el que 

s’està fent perquè el circ sempre ha 
estat obert a la innovació. Hem de se-
guir sent la caixa de sorpreses de les 
arts escèniques, hem de ser imprevi-
sibles”. Així resumeix Leandro Men-
doza, nou director del Trapezi, la filo-
sofia que ja ha començat a implantar 
a l’esdeveniment i en què vol apro-
fundir en els pròxims anys. El festival 
del circ de Reus va tancar les portes 
ahir al vespre després de quatre dies 
intensos. “No perdem de vista que la 
disciplina i la tècnica són la base de 
qualsevol actuació, però volem donar 
suport a projectes que comuniquin 
coses noves i no només mostrin habi-
litats”, afirma el director.  

En aquest gir cap al contingut i la 
narrativa, Mendoza destaca de 
l’edició d’aquest any espectacles 
que exemplifiquen aquesta evolució 
“amb històries de contingut social 
que promouen la reflexió”. És el cas 
d’Invisibles, del Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular de 9 Barris, un 
muntatge que reflexiona sobre la 
soledat, la por i la fugida del dolor i 
la desgràcia combinant el trapezi, 
l’escala d’equilibris, la roda alema-
nya i el quadrant rus. La proposta 
escènica fusiona música i circ i 
aconsegueix una dramatúrgia com-
pleta i versemblant, un espectacle 
integral. Un altre exemple és l’obra 
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