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ElMercat de les Flors torna amb el circ
més contemporani i el festival Trapezi de
Reus aposta pels muntatges internacionals

Elcirc
domina lapista
JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
ra l’espectacle més
grandelmón,peròa fi-
nals del mil·lenni pas-
sat va viure un temps
de gran decadència. El

circ, els circs tradicionals, amb les
seves múltiples varietats sota car-
pa, van minvar i van quedar confi-
nats a un espectacle infantil itine-
rant en risc d’extinció. Els últims
anys, però, el món del circ ha vist
com la tendència canviava. El ge-
gantí festival Fringe, d’Edimburg,
va dedicar en la seva última edició
moltmés espai al circ, i allà van tri-
omfar companyies com l’australia-
naCirca, queportaràOpus el 25 i el
26demaigalTeatreLliure.
De fet, aquest any el Lliure ha

apostat per aquestmónque torna a
atreure el públic amb propostes
moltmés contemporànies, amb es-
pectacles que ja no només són sota
carpa ni consisteixen en l’encara
mésdifícil.Iqueaprofitenelvirtuo-
sisme, el risc, l’energia, la lluita i els
límits inherents al gènere per pro-
posar viatges poderosos i llumino-

sos, com es pot comprovar fins al
dia 22a lanovaediciódel cicleCirc
d’Ara Mateix del Mercat de les
Florsbarceloní.Oa la firadecircde
Catalunya, el Trapezi de Reus, que
acaba de presentar la 22a edició
–del10al13demaig–,enquèaposta
per la programació internacional
ambnomscomel fascinant funàm-
bul DavidDimitri.
Dimitri aterrarà a Reus amb el

seu increïble one man show sota
carpa, un espectacle en què passa
de lapoesiaa l’humor ique téelpú-
blic amb l’ai al cor amb els seus nú-
meros d’home canó o amb la seva
fugida de la carpa a través de l’aire,
caminant cap al cel al llarg d’un fil
metàl·lic. I, parlant d’espectacles
fascinants,Bèsties, de la companyia
francocatalana Baró d’Evel, que és
l’inici del cicle Circ d’Ara Mateix.
Lasevacarpajaésa laplaçaMarga-
rida Xirgu, davant elMercat de les
Flors, i allà hi ha acròbates, ballari-
nes, cavalls i cotorres en un món
oníric que condueix al nostre ani-
mal,lanostrabèstiainterior.Bèsties
esrepresentafinsal15d’abril, ienel
cicle del Mercat hi ha altres joies
com Fang, de Quim Girón, en què

l’artistas’enfrontaaungranblocde
fang amb el qual es fusiona i crea
criatures estranyes. D’altra banda,
el malabarista Miguel Gigosos
inundarà elMercat de petites pilo-
tes a Möbius, un muntatge sobre
l’obsessió quemostranusmentals i
físics. Amés amés, RobertoMagro

donaràveuacincdonessilenciades
a Silenzio, circ, dansa i teatre d’ob-
jectes inspirats en la poesia de la
maleïdaAldaMerini.
Tornant al Trapezi de Reus,

aquest any presentarà nou propos-
tes internacionals perquè el seu di-
rector, Leandro Mendoza, vol que
els professionals catalans vegin el
quees fa fora iperquèsapqueésun
mitjà per establir complicitats amb
altres països. S’hi veuran des de
Trait pour trait, originals malabars
suïssos, fins als rituals ancestrals
amb la gran roda Cyr que porta el
muntatge francèsSantaMadera.
El Trapezi encara no ha aconse-

guit articular una producció de

granformatexportableaaltrespaï-
sos–volenaconseguir-hoenpròxi-
mesedicions–,peròaquest festival,
que també és unmercat al qual as-
sisteixen molts programadors a la
recercad’espectacles, síquehaaju-
dat aquest anyacoproduirmuntat-
gescomGregaris,deSoon,enquè,a
través de l’acrobàcia i l’humor, es
parla del costat més humà de l’es-
port:de l’equilibri entreel líder iun
gregari. En total, hi hauràuna tren-
tenadecompanyies–lameitatcata-
lanes– i un centenar de funcions
que tindran el punt culminant de
cada jornada al cabaret nocturn
gratuït, que aquest any s’avança
unahoraiseràalaplaçaMercadal.!
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Una imatge de L’homme cirque, de David Dimitri, que es veurà a la fira Trapezi

AlcostatdelMercat
delesFlorss’hi instal·la
lacarpadeBaród’Evel,
iaReushiarribaladel
fascinantDavidDimitri


