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El mal temps juga en el
tauler de les fires. Ahir va
acabar l’última fira estra-
tègica de temporada, el
Trapezi, a Reus. En una
primavera en què els pan-
tans s’han recuperat dels
anteriors mesos de seque-
ra, cada festival (també la
Mostra d’Igualada i el Sis-
mògraf) ha tingut la seva
particular croada contra
els homes del temps i les
prediccions. Tot i que a Re-
us només va afectar dis-
sabte a la tarda, va propi-

ciar uns notables canvis
en el moment de més
afluència de públic. Just
quan el Trapezi programa
més accions escampades
per tota la ciutat per ab-
sorbir tanta demanda.
Dissabte a la tarda, les es-
peres d’aquests especta-
dors es van convertir en
desplaçaments cap a llocs
alternatius. A cada plaça
hi havia una camioneta de
manteniment de Reus que
adreçava als espais alter-
natius. El Twitter va ser
un fidel còmplice avisant
de canvis i algunes anul·la-
cions. Ahir, amb un sol ra-

diant, es va poder disfru-
tar amb plenitud l’última
jornada (intentant recu-
perar sessions que el dia
abans s’havien anul·lat),
que ha ampliat la mirada
del circ internacional i que
construeix un ampli ven-
tall de propostes per inspi-
rar els artistes i esperonar
els programadors.

El director del Trapezi,
Leandre Mendoza, que
haurà de revalidar la seva
continuïtat mitjançant un
concurs ja en període de
resolució, admet que te-
nen una ajuda notable al
Trapezi que és l’aeroport

de Reus amb una previsió
molt afinada. Tot i així, en
cada edició es fa un pla de
pluja perquè, abans que
arribi l’aiguat, ja s’hagin
desmuntat tots els apa-
rells com ara la megafonia
o materials que podrien
posar en risc la salut dels
artistes (les cordes del tra-
pezi volant, per exemple).
Quan la tempesta va supe-
rar la serralada, van tenir
tres quarts per recollir tot
el que fos susceptible de
malmetre’s. També van
actuar amb les teles de la
plaça del Mercadal perquè
si el vent superava el 50

quilòmetres per hora po-
dien fer vela i projectar
parts d’estructures de fer-
ro cap al veïnat.

Probablement, la fira
que més ha patit la pluja
aquest any ha estat la Mos-
tra d’Igualada. Va ploure
tres dels quatre dies. L’or-
ganització va establir dife-
rents llocs alternatius que
tenien les dimensions ne-
cessàries per a cada pro-
posta i que hi havia sufi-
cient temps per muntar.
Sonada va ser la represen-
tació d’Envà a dins d’una
església, per exemple. El
Sismògraf va salvar-se del

temporal, tot i que una set-
mana abans les previsions
eren prou alarmants. Si hi
ha una fira que també tem
les tamborinades postesti-
vals és Fira Tàrrega. Diu la
tradició que cada any por-
ten ous al convent de San-
ta Clara perquè no els afec-
ti la fira d’arts del carrer
(amb una sort no sempre
satisfactòria).

Dissabte, al Trapezi va
ser més difícil traslladar
les funcions perquè els re-
queriments tècnics (o les
alçades) impedien fer gai-
res canvis. Cada espai al-
ternatiu, a més, deixava

Ben xops de circ
La fira Trapezi clou una edició afectada per la pluja de dissabte a la tarda que va
obligar a moure bona part de la programació en el moment de més públic

Jordi Bordes
REUS

Un detall de l’actuació de Daraomai dissabte al migdia, abans de la pluja ■ T. VAN DER MEULEN

Balanç Fira Trapezi 2018



Buenos Aires rep la
Barcelona literària

L’APUNT lunya i diferents entitats i agents, prepararan en els
propers mesos un programa professional i cultural per
representar Barcelona com a ciutat literària i capital
editorial a Buenos Aires. Una altra bona notícia per a la
promoció de la nostra cultura, que ens arriba dos me-
sos després que el cinema català fos convidat d’ho-
nor al Festival de Cinema de Guadalajara, a Mèxic.Bernat Salvà

Barcelona serà la ciutat convidada d’honor a la Fira del
Llibre 2019 de Buenos Aires, la trobada literària més
rellevant de les que se celebren en països de parla cas-
tellana. Abans-d’ahir, el comissionat de Cultura Joan
Subirats va rebre el testimoni de la ciutat sortint, Mon-
tevideo. L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament
amb l’Institut Ramon Llull, el Gremi d’Editors de Cata-
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Poc després que Cate
Blanchett, presidenta del
jurat oficial, i la mítica di-
rectora Agnès Varda lle-
gissin un manifest a favor
de la igualtat de gènere en-
capçalant una pujada d’es-
cales a la Lumière que va
reunir 82 dones del món
del cinema, va projectar-
se a Canes Les filles du so-
leil, pel·lícula de la france-
sa Eva Husson que aborda
la lluita d’un batalló de do-
nes kurdes en contra de
Daesh: una resistència da-
vant d’homes que les vio-
len, torturen i compren i
venen.

Podria suposar-se que
el film d’Husson, la qual
explica que les circums-
tàncies dels seus perso-
natges li recorden les de
part dels seus ascendents
en la mesura que van ser
republicans espanyols, té

un caràcter feminista. Pe-
rò, a més d’estar mal es-
tructurat en l’aspecte nar-
ratiu i de ser incapaç de
crear tensió adaptant les
formés més convencio-
nals del gènere bèl·lic, el
seu desenvolupament fa
posar-ho en dubte. Al cap-
davall, les protagonistes
de Les filles du soleil, inspi-
rada en fets esdevinguts el
2014, semblen actuar per
motius més sentimentals
(lligats a la protecció de la
seva família) que ideolò-
gics. Tal cosa fa que derivi
cap a una explotació melo-
dramàtica mentre que ex-
alta una heroïna interpre-
tada per l’actriu iraniana
Golshifteh Farahani i re-
sulta poc convincent amb
el personatge mal disse-
nyat d’una periodista
(Emmanuelle Bercot, fa-
tal com sempre) com a ob-
servadora i transmissora
dels fets.

En canvi, la sensibilitat

feminista va aparèixer de
manera lluminosa amb
l’altra pel·lícula presenta-
da ahir a concurs: Se Rokh
(Tres cares), de l’iranià
Jafar Panahi, que no ha
pogut defensar-la a Canes
perquè, des de fa anys, té
prohibit marxar del país,
on viu sota vigilància. En
principi, Panahi, opositor
al règim iranià, no podia
sortir de casa seva, on va
rodar Cortina tancada
(2013), però després va

poder moure’s per la ciu-
tat, on va realitzar Taxi
Teheran (2015), i amb
Tres cares s’ha desplaçat
fins al nord-est del país.

Actrius d’edats diferents
Allà, en un poble entre
muntanyes i fent-se pre-
sent a les imatges com si
s’interpretés ell mateix,
ha rodat una ficció en què
posa en relació actrius de
diferents generacions:
una que ho va deixar de
ser en temps de la revolu-
ció; una altra de famosa
com a intèrpret de sèries, i
una de jove que ho vol ser,
però ensopega amb el con-
servadorisme familiar i so-
cial. Una ficció empeltada
de realitat, a la manera de
Kiarostami, el mestre de
Jafar Panahi. Aquest, en
un film preciós i allibera-
dor, renova el seu compro-
mís amb les dones del seu
país que, per exemple, ja
hi és a El cercle i Offside.

Husson decep a Canes amb un film sobre resistents
kurdes i Panahi aposta per la llibertat de les iranianes

Ombres i llums
feministes
Imma Merino
CANES

Cate Blanchett i Agnès Varda, a la dreta, en l’acte reivindicatiu que va aplegar 82 dones del món del cinema ■ L. VENANCE / AFP

Panahi presenta
una ficció
empeltada de
realitat, a l’estil
del seu mestre
Kiarostami

molta gent fora que no hi
podia accedir per mante-
nir els estàndards de capa-
citat de cada espai. Es van
haver d’anul·lar especta-
cles com el Cabaret Trape-
zi o l’Estrellats del col·lec-
tiu d’artistes del Masnou
perquè no hi havia espai
alternatiu possible per
programar-ho. Sí que es
van poder reubicar els
Barlou amb Set up a l’Or-
feó Reusenc, tot i les difi-
cultats de fer volar les bit-
lles i el risc que els cubells
que volen pels aires to-
quessin cap focus. La ca-
tarsi, a la sala, va ser abso-
luta, això sí, segurament
per l’agraïment del públic
a uns artistes que van
adaptar el seu espectacle
d’acrobàcia còmica a les

dimensions de l’espai.
Dels 800 espectadors que
haurien vist l’espectacle al
carrer, van entrar-ne pocs
més de 200. Set up és una
peça divertidament
kitsch, irreverent amb els
que van de manaires i amb
trucs de màgia prou lluïts
(o sarcàsticament patè-
tics).

Els Daraomai van fer la
seva segona funció al car-
rer amb TiraVol. Quasi va
ser l’última intervenció
amb les cadires eixutes.
L’exercici demana un
gran desgast físic i prou
tècnica per anar interca-
lant disciplines com la bar-
ra fixa, el funambulisme,
les teles o el mà a mà.

Dissabte havia comen-
çat amb un imaginatiu
Trait pour trait de la Com-
pagnie Cirque Au Carré.
Un espectacle que es pre-
senta com un combat
d’elements entre el diàbo-
lo i les bitlles. El més sug-
geridor és la construcció
amb gomes enmig de l’es-
cenari que dona un nou
element de rebot i joc als

malabars. Sense cap dra-
matúrgia evolucionada, el
joc partia de dos personat-
ges perseguint-se i procu-
rant fer-se la guitza.

Probablement, l’espec-
tacle més gamberro
d’aquesta edició ha estat la
instal·lació al parc de Sant
Jordi The greatest and
2nd. smallest Circus in
the world, a càrrec de la
companyia Brunette Bros.
La peça, que es ven com
una mena d’espectacle de
rareses irrepetibles (com
el mico més flexible del
món o l’home més forçut
de la terra), és, en realitat,
una còmica paròdia de la
vida del circ, aparentment
tan bucòlica per una ban-
da i tan precària per una
altra, sempre amb la com-

plicitat de l’humor de pa-
tacada (amb persecu-
cions, caigudes i trenca-
dissa generalitzada). Pe-
rò, tot i aquesta aparent
barroeria, es dona el mo-
ment per al conjunt musi-
cal, per a un treball de tite-
lles tendre i còmic, que il-
lustra un treball artesà de
transformar ferralla en jo-
guines. De fet, un circuit
tipus Dr. Franz de Copen-
haguen és l’element que
serveix a La Guasa Circo
Teatro per fer-lo compati-
ble amb el seu exercici de
rebot de boles. Mobil té un
preciós joc de circuit però
que, un cop acabat, no do-
na més de si. I el rebot de
boles té el perill de ser un
exercici que demana mol-
ta concentració i entrena-
ment i el resultat per a l’es-
pectador és repetitiu. Pot-
ser per això al Totem de
Cirque du Soleil, en comp-
tes de rebotar-les, les fan
rodar per una mena de di-
pòsit transparent. O el di-
vertit Möbius, que recor-
ria a un divertit drama en
sala d’assaig. ■

La Compagnie
Cirque Au Carré
relaciona bitlles i
diàbolo en una
teranyina de
cordes a escena

Brunette Bros.
concilia humor
de traç gros amb
una manipulació
d’objectes
preciosa


