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‘Après la pluie’ recrea l’esperit nòmada del circ tradicional francès

La novena edició de la Fira de Circ de Catalunya aconsegueix el creixement sostenible i descongestiona el centre de Reus

Trapezi: el seny i la rauxa
Jordi Jané

REUS

Un festival es
defineix tant pel que

programa com pel
que no programa,

però també pel seu
tarannà

L
a Fira de Circ
Trapezi ha
aconseguit,
un cop més,

harmonitzar oferta
lúdica i civisme tot
guanyant nous es-
pais i descongestio-
nant el centre de la
ciutat.

Un miler llarg d’especta-
dors va passar de la increduli-
tat a la meravella contem-
plant el portentós vol de 20
metres de Kike Salgado a la
plaça de la Llibertat. L’home
bala dels Deméndez clausura-
va així diumenge al vespre el
Trapezi d’enguany tot simbo-
litzant l’evolució del circ tan
clarament assumida per Tra-
pezi: arrels en la tradició, risc
estètic en el present i els ulls
clavats al futur.

L’horari em va escamotejar
La història trista de la nena tra-
pezista del Teatre Mòbil, però
em va facilitar Tres quarts d’es-
pera, dels també catalans Ka-
bam, una successió de quadres
en què Agustí Cardona, Marta
Soler, Kris Broto i Biel Rosselló
es multipliquen versàtilment
amb tècniques de circ (mala-
bars, acrobàcia, funambulis-
me, trapezi de balanç, teles,
duo al trapezi) per acostar-se
argumentalment a la sempre
fràgil relació home-dona. Sen-
se deliris ni pretensions,

aquest treball destil·la autoe-
xigència, bon gust i cura en els
detalls.

Algú que ha fet tres cursos
d’una art escènica ha de tenir
tempo, capacitat d’estructurar
un número i un cert criteri en
vestuari. Malauradament,
aquests mínims no s’han vist a
Històries, salts i equilibris, la
mostra amb què els alumnes
de la promoció 2002-2005 de
l’Escola Rogelio Rivel han en-
senyat tant el que han après
com el que els falta per
aprendre. Hi posen ànima i
il·lusió, però evidencien l’ex-
trema precarietat amb què
s’ensenya circ en aquest país i
la urgència amb què el nostre
govern ha de posar mans a la
feina també en aquest aspecte.

Algunes perles
Al nou espai RRR, Les Che-

mins Productions ens van re-
galar La serre, un gustós duet
de circ de petit format, humor
intel·ligent i ràfegues de vir-
tuosisme. No toquen mis manos,
de l’ombrímana Valeria Giu-
glietti, va ser també un delicat
obsequi i, amb El circo de ma-
dera, els marionetaires txecs
Karromato homenatgen el
circ de sempre.

Moments de lluminosa in-

tensitat i d’altres un pèl caò-
tics conviuen a Après la pluie,
un espectacle coral amb què
els francesos Cirque Desaccor-

dée posen en pista
l’amalgama que els
circaires itinerants
fan entre vida per-
sonal i dedicació
artística.

Secundat per
l’orquestrina llen-
guadociana Mazal-
da, Christian Ata-
nasiu va ser un
presentador atípic i
ben triat per a unes
sessions golfes a la
Palma que són un
dels senyals identi-
taris de Trapezi.
Com també ho és el
Circ de les Musara-
nyes, que treballa
pel planter. A ban-
da de les seves pro-
duccions, aquesta
jove companyia
reusenca organitza
cada any les sessi-
ons Cafè i Circ (a
diferència d’altres
off, aquest no és un
lucre per al festi-
val), i enguany
també ha muntat
un taller de circ
adreçat als infants
(Es busca home o dona
bala). Un festival es
defineix tant pel
que programa com
pel que no progra-
ma, però també pel
tarannà i les activi-
tats paral·leles. Tra-
pezi palesa que tre-
balla pel nostre fu-
tur circense i, com
el mateix circ, bus-
ca –i troba– l’e-
quilibri entre el
seny i la rauxa.

XAVIER BERTRAL

Rafael Metlikovez i Xavier Theros, els dos components d’Accidents Polipoètics

T E A T R E

‘Franco ha muerto o como idiotizar a un pollo’

L’estafa
de la Transició

Francesc Massip

‘Franco ha muerto o cómo idiotizar a un

pollo’, d’Accidents Polipoètics.

Intèrprets: Rafael Metlikovez i Xavier
Theros. Barcelona, Sala Beckett, 12 de

maig.

Metlikovez i Theros són un parell de verbíbors
remugants que pasturaven a l’enyorat Teatre Malic,
on es van donar a conèixer. Un tàndem de metra-
lladores verbals batejat com a Accidents Polipoètics:
no són ben bé actors sinó escriptors que, per difon-
dre les seves humorades càustiques, reciten les seves
facècies alternativament o a l’uníson tot servint-se
d’elements propis de l’art escènic per fer més ex-
pressiu i sobretot més hilarant el seu discurs. La ri-
allada, no ho dubtin, està assegurada. Potser no te-
nen tot el ganxo que el tema proposat requereix,
però salta a la vista que l’han rebaixat per tal d’ar-
ribar al públic majoritari d’enllà de l’Ebre, on pen-

sen aventurar-se en gira. L’espectacle és del tot
oportú quan ha quedat més que mai de manifest la
descarada presa de pèl que va suposar la Transició,
la impunitat del franquisme que reviscola en la pe-
destre oratòria parlamentària d’una dreta que hau-
ria d’estar asseguda al banquet dels acusats. L’idio-
ma emprat també traeix aquesta finalitat de màxi-

ma difusió, alhora que
demostra fins a quin
punt s’han acomplert
alguns dels objectius
més perversos d’aque-
lla dictadura feixista.

Amb dos faristols i
uns tamborets, amb les
maletes fetes (per si cal
arrencar a córrer), una
gerra d’aigua i una
capsa de música, els
conferenciants cabde-
llen anècdotes històri-
ques amb cançons d’è-
poca, sintonies de con-
cursos i programes d’a-
quella televisió única
amb les captives emis-
sions radiofòniques ofi-
cials, tot plegat en el
cursi paisatge retòric
del règim abjecte, que
tanta fam –i no només

de pa– va suposar, quan el preu del carnero blanco
estava pels núvols i quan fins i tot els carniceritos de
Málaga ploraven a orella batent. Enginyosos jocs de
paraules i irresistibles tocs d’humor en un exercici de
memòria crítica que fa més falta que mai, ara que
aquells que mai no han invocat la democràcia més
que per baldar-la tornen a bramar.


