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El Trapezi actualitza 
l’imaginari del circ

La pluja i el vent –en alerta ta-
ronja– han condicionat aquesta 
edició del Trapezi. Dissabte la me-
teorologia va obligar a suspendre 
fins a cinc actuacions i a reprogra-
mar-ne cinc més en espais coberts. 
Des de dijous i fins ahir Reus ha 
acollit un centenar d’actuacions de 
circ, el 70% de les quals han tingut 
lloc al carrer i han sigut gratuïtes, 
amb una assistència de públic que 
ha rondat les 75.000 persones 
(l’any passat es va xifrar al voltant 
de les 100.000). El que sí que ha mi-
llorat registres són els espectacles 
de sala, on s’ha arribat al 95% d’ocu-
pació (l’any passat, 85%). El direc-
tor del Trapezi ho atribueix a “la 
gran qualitat de les actuacions inte-
riors, i el públic ho sap valorar”. 
Una aposta per la qualitat que tam-
bé ha marcat la selecció d’actuaci-
ons internacionals: “Els triem molt 
bé, perquè la seva missió és que a 
l’aparador que és el Trapezi es ve-
gi el més avantguardista i de més 
qualitat que s’està fent, per fer re-
flexionar els programadors i també 
els artistes d’aquí, per fer créixer el 
sector”.  

En l’edició d’enguany també hi 
destaca el creixement de l’espai pro-
fessional, en què s’han registrat un 
52% més de programadors. Mendo-
za ressalta aquesta dada perquè “el 
Trapezi és un aparador artístic, pe-
rò també motor de contractació”. 
“Som un termòmetre del sector, i 
que vinguin més programadors és 
bo, especialment si venen d’altres 
països amb els quals podem establir 
moltes sinergies, com és el cas de Xi-
le, que pot ser un pont al mercat lla-
tinoamericà”, afegeix. De cara a prò-
ximes edicions, el director assumeix 
reptes com desestacionalitzar el 
Trapezi i aconseguir fer més copro-
duccions de gran format, i destaca 
que després d’anys amb el pressu-
post congelat enguany hagi pujat en 
55.000 euros, cosa que ajuda a “ser 
optimistes”.e

El Trapezi ha atret unes 75.000 persones als carrers de Reus tot i el 
mal temps del cap de setmana. TJERK VAN DER MEULEN / TRAPEZI

La fira de Reus potencia els formats més 
innovadors i els gèneres més narratius

El temps de la por  
de Josep Maria Miró

Tot això és dins de l’última obra de Jo-
sep Maria Miró, a la Sala Gran del TNC. 
Obra fidel a la seva manera d’enfocar el 
món i a un teatre que vol reflectir-lo amb 
tota la seva complexitat, girant sempre 
entorn de preguntes que no tenen una 
resposta unívoca. A Temps salvatge hi ha 
ressons d’obres anteriors. Des de la pul-
sió sexual de mort d’aquell desmesurat 
Gang Bang fins al somni trencat de Neri-
um Park, passant per la reconstrucció de 
la memòria d’Olvidémonos de ser turistas 
o l’espant social d’El principi d’Arquime-
des. Temps salvatge és més complexa, 
més ambiciosa i certifica la qualitat d’un 
teatre d’ara que no cedeix a les moderni-
tats. Obra coral amb interpretacions ben 
temperades per la discreta direcció de 
Xavier Albertí i amb una agradable sor-
presa per un gran personatge, Laia Man-
zanares en un paper que m’evoca el vi-
sitant del Teorema de Pasolini. Manza-
nares colpeix, et remou de la butaca amb 
la seva inquietant credibilitat.e

La jove Laia Manzanares, la sorpresa 
d’Un temps salvatge. MAY ZIRCUS
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No, no és un bon lloc per viu-
re-hi, aquesta urbanització 
als afores d’un poble a prop 
d’alguna frontera. La pre-
gunta la fa la Ivana, una 

adolescent de 17 anys que torna a casa 
de la seva àvia després de la mort pre-
matura de la seva mare. I no ho és no tan 
sols per la fredor del racionalisme de 
formigó i vidre dels apartaments o per 
la pobra i trista il·luminació de l’espai 
comú on hauria de lluir una piscina, si-
nó per la incapacitat dels veïns de bas-
tir ponts entre ells, per la desconfian-
ça i sobretot per la por individual i 
col·lectiva que generen unes pintades 
a les parets, la desaparició d’una noia o 
les ombres d’estranys que a la nit tra-
vessen un bosc proper. Una comunitat 
amenaçada, un refugi en perill. 

Quan s’acabarà aquest temps salvat-
ge?, pregunta la Raquel en l’epíleg que 
apaivaga la brutalitat del final. El 
temps és salvatge pels tres mesos de se-
quera seguida de dies i dies de pluja, pe-
rò és més salvatge encara per les frus-
tracions individuals, pels desitjos car-
nals que destapa la Ivana, per la solitud 
dels que aparentment comparteixen la 
vida, i per la violència, tant la sexual 
–que amaga una història terrible amb 
ressons de rabiosa actualitat– com la 
dels que trafiquen amb refugiats que 
busquen una vida millor.  
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“El circ té els refe-
rents històrics 
en allò que ana-
ven a veure els 
nostres avis, pe-

rò actualment és molt més que ai-
xò, i l’obligació del Trapezi és mos-
trar-ho, posar les tendències més 
innovadores a l’escenari i dinamit-
zar-ne la contractació”. Així resu-
meix Leandro Mendoza, director 
del Trapezi des del 2017, la seva fi-
losofia, que ha marcat rotunda-
ment l’edició d’aquest any de la fi-
ra del circ de Catalunya. Segons 
Mendoza, el circ actual “ha d’expli-
car i desenvolupar conceptes, ide-
es, ja sigui amb dramatúrgia o amb 
una partitura emocional”. La pro-
gramació d’aquest Trapezi 2018 ha 
assolit aquest objectiu d’“aconse-
guir ampliar registres”.  

Diverses obres, amb poc a veure 
formalment però que sí que connec-
ten amb aquesta pretensió de nar-
rar més enllà de la seva dificultat 
tècnica, exemplifiquen aquest pro-
pòsit. D’una banda L’homme cirque, 
del francès David Dimitri, un espec-
tacle protagonitzat per un únic ar-
tista que combina acrobàcies amb 
dansa i música que acompanya l’ha-
bilitat física amb una posada en es-
cena poètica. De l’altra, Santa Ma-
dera, de la Compagnie les Mains, les 
Pieds et la Tête Aussi, que amb una 
roda com a element acrobàtic fa una 
al·legoria de les relacions entre els 
seus protagonistes que s’endinsa en 
l’anàlisi de la condició humana. O 
Tiravol, de la companyia catalana 
Daraomaï, un espectacle en el qual 
Agnès Fustagueras i David Soubies 
fan una altra demostració que és 
possible incorporar la poesia a les 
acrobàcies més extremes.  
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