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TRAPEZI 2008

El públic, que va ser dels
més escassos en la història
de les inauguracions del
Trapezi a causa de la incer-
tesa que va provocar la
pluja, va quedar satisfet de
Cocons, un espectacle cir-
cense que va treure el mal
regust de boca que la ma-
teixa companyia va deixar
fa quatre anys, quan també
va tenir l’honor d’obrir la
fira. Si llavors ho va fer
amb un espectacle de ca-
baret al qual li faltava l’es-
pectacularitat que se li de-
mana a un muntatge que
ha d’inaugurar una fira de
les dimensions del Trape-
zi, ahir la veterana compa-
nyia francesa que dirigeix
Pascualito, nom de refe-
rència del circ contempo-
rani europeu, es va treure
l’espineta amb Cocons,
que és un excel·lent com-
pendi de números aeris.

L’espectacle explica la
història del camió (formi-
dable artefacte articulat)
d’una companyia de circ
que decideix convertir-se
ell en l’actor principal del
xou. Així, un cop desple-
gat el vehicle, de la ferralla
van sorgint els cocons, uns
éssers que van represen-

tant, un rere l’altre, els nú-
meros del muntatge. Com
sempre passa, va ser espe-
cialment emocionant l’ac-
tuació del funambulista,

que va desplegar damunt
del cable un seguit d’acro-
bàcies que van ser coreja-
des pel públic. També van
provocar ovacions els suc-

cessius números de trape-
zi, en les seves diverses
modalitats, i va sorprendre
l’acurada estètica del
muntatge. Cocons només

es va representar ahir, i no
dos dies com era habitual
en els espectacles inaugu-
rals de la fira, una decisió
del tot discutible i que les

circumstàncies van revelar
com a molt arriscada. Si
s’hagués hagut de suspen-
dre, el Trapezi 2008 s’hau-
ria quedat sense el muntat-
ge d’obertura del certa-
men.

La fira comença avui a
prémer l’accelerador. I ho
fa programant quatre de les
propostes que es presenten
més interessants de l’oferta
d’aquesta edició, dues de
les quals són produccions
catalanes: Merci Bien, de
Mumusic Circus (Dalmau
Boada i Marçal Calvet), un
espectacle acrobaticomusi-
cal (plaça del Teatre, 18.00
h); i Mirando a Yukali, de
Seriosamente Tragicome-
dia, una proposta de caba-
ret de la pallassa d’Argen-
tona Alba Sarraute (Teatre
Bravium, 21.30 h). Les al-
tres dues cites ineludibles
són Los Grumildos, les ma-
rionetes articulades crea-
des per la peruana Ety Fe-
fer, i que durant tot el Tra-
pezi estaran instal·lades al
Centre d’Art Cal Massó; i
Le jardin, malabars i acro-
bàcies de categoria de Di-
dier André i Jean-Paul Le-
feuvre (Teatre Fortuny,
23.00 h).

La pluja deixa una bona saó al Trapezi
L’aigua no evita que els brillants números aeris dels francesos Tréateaux du Coeur Volant inaugurin la fira del cric

A l’esquerra, un moment de l’espectacle inaugural. A la dreta, els acròbates d’Hopla Circus en plena actuació, ahir, davant del públic escolar. / MARTA MARTÍNEZ / JUDIT FERNÀNDEZ

● L’esperada pluja, però del tot inoportu-
na ahir, va fer patir fins a l’últim moment.
I és que l’espectacle inaugural de la dotze-
na edició del Trapezi de Reus, la Fira del

● La pluja també va afectar l’acte
oficial d’inauguració del Trapezi,
ja que es va haver de desenvolupar
al saló de plens de l’ajuntament i
no pas als jardins de la Casa Rull,
seu de l’organització de la fira. En
el capítol dels discursos, el conse-
ller de Cultura, Joan Manuel Tres-
serras, va fer referència a una de les
consignes de la revolta dels estu-
diants parisencs del Maig del 68,
«Siguem realistes, demanem l’im-
possible», per parlar de la situació
actual del sector circense del país,
que està pendent del desplegament
de la llei integral del circ, aprovada
fa dos mesos. Tresserras va vincu-
lar l’aplicació efectiva de la llei al
nou model del finançament de Ca-
talunya, una qüestió en què els po-
lítics de Madrid i els catalans no
acaben de posar-se d’acord: «La
llei potser no ens permetrà capgirar
les condicions precàries en què viu
el circ. Però sí canviar d’actitud.
Les coses aniran raonablement bé
si el finançament també va bé.»

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

L’acte d’inauguració també va
tenir les intervencions de l’alcalde,
Lluís Miquel Pérez, i de la regidora
de Cultura, Empar Pont. Aquesta
va anunciar que «ben aviat»
l’Ajuntament signarà el protocol

Circ de Catalunya, va dependre, fins pocs
minuts abans de les deu de la nit, del
temps. Finalment, el ruixat que tot el dia
va caure de manera intermitent a la ciutat
va donar una treva i els francesos Tréa-

teaux du Coeur Volant van poder posar en
escena a la plaça del Mercadal Cocons,
una espectacle aeri, ple d’emoció i molt
ben executat, amb què la fira va començar
oficialment la seva singladura. Singladu-

previst en la llei pel qual Reus serà
considerada «ciutat amiga del
circ». Una amistat amb el circ que,
d’altra banda, la capital del Baix
Camp fa més d’una dècada que de-
mostra amb el Trapezi.

ra que acabarà diumenge i que oferirà les
actuacions d’una seixantena de compa-
nyies internacionals, de les quals desta-
quen les catalanes, que hi són en un gran
nombre.

El circ també depèn del nou finançament

El conseller de Cultura va encapçalar el seguici d’autoritats que ahir van inau-
gurar el Trapezi. / JUDIT FERNÀNDEZ


