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Els artistes de circ excel·leixen a Vilanova

La gran novetat de la present edició és l’Off Trapezi, on es donen a conèixer els treballs de nous creadors circenses

Vilanova treu el circ al carrer
Bernat Deltell

VILANOVA I LA GELTRÚ

A
crobàcia,
‘clowns’,
humor,
màgia

i música omplen
aquest cap de set-
mana els principals
carrers de Vilanova
i la Geltrú amb mo-
tiu de la vuitena
edició de la fira del
circ Trapezi.

La particularitat d’aquest
certamen, i allò que el diferen-
cia de Reus, l’altra ciutat coor-
ganitzadora, és que el Trapezi
vilanoví s’ha especialitzat en els
darrers quatre anys en els nous
firaires, o atraccions de fira,
amb l’objectiu d’atraure un
públic intergeneracional. Se-
gons explica un dels organitza-
dors del festival, l’etnògraf Bi-
enve Moya, els nous firaires es
poden definir com a atraccions
i espectacles de carrer, “de gran
tradició a França però que al
nostre país, com tantes altres
coses, estan a punt de desapa-
rèixer”. I és que l’objectiu de
Trapezi no només és recuperar
el circ, “sinó tot allò que l’en-
volta, les atraccions i els seus
personatges que no tenen res a
veure amb els autoxocs”, expli-
ca Moya.

Una de les novetats del Tra-
pezi 2004 ha estat la creació
de l’Off, un festival paral·lel
que té com a objectiu donar a
conèixer nous artistes i com-
panyies que s’estan formant
professionalment a Catalu-
nya. Una de les companyies
participants a l’Off rebrà un
original premi “com a estímul
professional”, explica Moya.
L’estímul i el premi al qual es
refereix Moya és que un petit

jurat escollirà l’obra i la com-
panyia més innovadora que
s’hagi vist a l’Off, “i, com a
compensació al seu esforç i
originalitat, signaran un con-
tracte per poder actuar a Vila-
nova i Reus en la propera edi-
ció de Trapezi”. No tot, però,
han estat flors i violes en
aquest festival. La boda reial
va deslluir una part dels actes
programats per dissabte al
matí. La manca de públic va

ser notòria, tot i que a la tarda
i, sobretot a la nit, l’augment
gradual de l’assistència va fer
respirar tranquils els organit-
zadors. De fet, les xifres de
Trapezi també poden ser con-
siderades reials: 70 hores d’es-
pectacle, 30 actuacions, atrac-
cions a l’aire lliure i 17 com-
panyies provinents de França,
Holanda, Argentina i Bèlgica.
La presència catalana s’ha
concretat aquest any en el

grup Cortocirquito,
que han presentat l’es-
pectacle Temps de circ, la
banda de música vila-
novina Freqüències i,
finalment, Monti & Cia,
que ha estrenat el seu
darrer espectacle Grot-
tesco. Es tracta d’una
obra basada en el circ
com a llenguatge uni-
versal que amb ironia i
sarcasme ensenya va-
lors com la tendresa, la
diversitat i la pau. De
fet, Monti & Cia han
estat notícia aquests
darrers mesos perquè,
conjuntament amb l’A-
juntament de Vilanova
i la Geltrú, han impul-
sat un nou espai de di-
fusió i formació en el
món de les arts circen-
ses anomenat Nova Vila
Circ situat a la Masia
Can Cabanyes, on han
estat assajant Grottesco.
Aquesta mateixa obra
viatjarà, el mes de juny
que ve, al Fòrum de les
Cultures de Barcelona.

L’Edició 2004 de Trapezi ha
comptat amb un pressupost
de 90.000 euros en un intent
de “donar cabuda a les mo-
dalitats artístiques amb més
dificultats per tirar enda-
vant”, explica el regidor de
Cultura, Joan Ignasi Elena. Ell
mateix reconeix que l’objec-
tiu és “fomentar la participa-
ció activa del certamen i ge-
nerar inquietuds i activitats
entre els ciutadans”.
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L’Acadèmia de Cine
escull avui amb
incertesa el seu
nou president
Redacció
MADRID

L’assemblea general de
l’Acadèmia de Cine espanyol
escull avui el seu nou
president. Per primera vegada
des de la creació d’aquest
organisme, no s’ha presentat
cap candidat per optar a la
presidència i substitur així
Mercè Sampietro. Per aquest
motiu, tots els acadèmics amb
dret a vot votaran tres
candidats cada un, d’entre tots
els que pertanyen a la junta
directiva. El nom més votat
serà el nou president i el segon
més votat el vicepresident. La
crisi de l’Acadèmia va
començar quan el passat 9
d’octubre Marisa Paredes va
dimitir del seu càrrec de
presidenta i es va nomenar
Mercè Sampietro presidenta
en fucions. El passat dia 6 de
maig es va tancar el termini
per a la presentació de
candidatures sense que se’n
presentés cap, ni tan sols la de
Sampietro, que va al·legar
motius de treball per no optar
a la presidència.


