
35AVUI
DILLUNS, 18 DE MAIG DEL 2009 Cultura i Espectacles

T.B.
REUS

Amb la voluntat de descon-
gestionar el centre, el Tra-
pezi ha traslladat per pri-
mera vegada part dels es-
pectacles al Mas Iglesias,
una finca modernista fa-
miliaritzada ja amb el circ
per les seves dimensions
–el Cric s’hi ha aturat algu-
nes vegades– i avui, espai
per a cultura. Al Centre de
Imatge de Reus hi ha ins-
tal·lada aquests dies l’ex-
posició fotogràfica Reus i
el circ, que prova que la
ciutat estimava aquestes
arts abans de la feliç arri-
bada del festival.

El Mas Iglesias té vida
pròpia. Un bus especial hi
ha anat acostant cada dia
el públic des del centre i hi
han pogut passar la tarda
amb tres espectacles se-
guits, amenitzats per la
banda Forani Teatre
(música i clown).
Curiosament en
contrast amb les
dimensions de
l’espai, tots tres es-
pectacles respiren
intimisme i una gran
bellesa visual.

Els francesos Ma-
kadam Kanibal (Elo-
die Meissonnier i
Jean A. Ducq) expli-
quen, al seu Gavalo
Kanibal, la història

d’un faquir molt pobret i la
seva partenaire. Només
tenen una caravaneta peti-
tona i una bicicleta antiga
que l’ha d’arrossegar.

El faquir més innovador
Els artistes –el noi porta la
paraula Fakir tatuada a la
panxa–, bruts i amb poca
sort en els intents, s’em-
passen fulles d’afaitar, es
claven grapes, es calen foc
i fan anar per la corda flui-
xa un ninotet antic amb
roda. Una corda, a més,
sostinguda entre el forat
del nas i la boca dels artis-
tes! Els Makadam extre-
uen tota la tendresa del pú-

blic en aquesta
poètica posada
al dia del fa-
quir.

Per la seva
banda, Kam-

pingplatz és la
proposta que la

companyia catalana Dea-
dos ha fet en coproducció
amb el CAER. Andrés Me-
lero i Ricardo Gallardo sur-
ten d’una petita tendeta i
fan, amb humor i habili-
tats de circ, tot el que
passa en un càmping: este-
nen roba, porten un test
per a la planta, fan pipí i es
despullen –literalment–,
en una successió d’escenes
surrealistes i formes visu-
als visiblement acurades.

A la petita vela del Mas
Iglesias veiem Un cirque
plus juste, “coses en ex-
tinció que ja no veureu
mai més”, segons el seu
creador, el finlandès Jani
Nuutinen. En un espai
il·luminat amb la claror de
les espelmes, l’artista uti-
litza velles ferralles i om-
bres per a la seva peculiar
màgia, amb una estètica i
vestuari molt cuidats, i
música nostàlgica. Una
delicatessen que esperem
veure més, malgrat la des-
cripció que ens n’ha fet

l’autor.
L’espai Mas Iglesias

s’ha anat omplint a me-
sura que avançava el

festival. De diven-
dresadiumenge

ha augmen-
tat conside-

rablement
el públic,
que ja no

només és del barri. ■

Galeries
d’avui
Tony Cragg
Carles Taché
Dins de la gran tradició de
l’escultura britànica, Tony
Cragg (1949) és un artista
versàtil i de gran sensibili-
tat. En aquesta mostra
construeix “paisatges
mentals” de bronze, fets
per ser contemplats des
de diferents punts de
vista, amb perfils humans
que semblen multiplicar-
se fins a l’infinit. Sensual.
(C. DE CENT, 290. FINS AL 27/6)

Jaume Plensa
Toni Tàpies
Plensa, l’escultor català ac-
tual amb més projecció in-
ternacional, desplega el
seu personal llenguatge en
tres grans obres, una de les
quals està instal·lada al veí
pati del Seminari. Les lle-
tres platejades formen fi-
gures humanes, l’alabastre
esculpeix un rostre femení
i la llum esdevé un material
més. Fascinant.
(C. DE CENT, 282. FINS AL 21/5)

Núria
Guinovart
Parés
Dos materials aparent-
ment tan poc nobles com
el ciment industrial i el
quitrà són els que utilitza
Núria Guinovart per crear
superfícies matèriques
molt expressives. És la
prova que amb molt pocs
elements es poden provo-
car nombroses emocions.
(PETRITXOL, 5. FINS A L’1/6)

Jean-Marie
del Moral
La Fábrica
Donem la benvinguda a
La Fábrica, un nou espai
dedicat a la fotografia a
Barcelona, que s’ha inau-
gurat amb una llibreria
especialitzada, una gale-
ria i un cafè. La primera
mostra és de Jean-Marie
del Moral, amb imatges
del pintor Miquel Barceló.
(TAPIOLES, 53. FINS AL 30/5)

Erwin
Bechtold
Barcelona
Als 84 anys, el pintor Erwin
Bechtold, alemany resi-
dent des de fa molts anys a
Eivissa, presenta un con-
junt d’obres marcades per
la tensió de contraris. Fidel
a l’abstracció informalista i
amb una coherència extra-
ordinària, Bech-told convi-
da l’espectador a mirar
profundament la pintura.
(LETAMENDI, 34. FINS AL 27/6)

Fortuny
Artur Ramon
Exquisida presentació de
dibuixos inèdits del gran
pintor català del segle XIX
Marià Fortuny. L’obra en
paper de Fortuny és im-
mensa, són milers els pa-
pers que el pintor reusenc
va deixar, on esbossava
futures pintures, simple-
ment prenia al vol alguna
escena o copiava algun
mestre. De museu.
(PALLA, 23. FINS AL 13/6)

MontseFrisach
mfrisach@avui.cat

Vetlladaal
MasIglesias

Algunes de les companyies presenten
els seus espectacles en un espai més
intimista i de més gran impacte visual

Andrés Melero i Ricardo Gallardo, de la companyia Deados, circ i humor ■ VAN DER MEULEN

bla fet per al bonic Teatre
Fortuny. És una fusió de
circ, dansa, cançons es-
tranyes i silencis, tot al
servei del moviment. El
no menys bonic Teatre
Bartrina ha acollit la Cie.
Hors Pistes amb la pro-
posta Coma Idyllique,
amb les explicacions en
un català perfecte –i ac-
cent francès– que agraïm.

Imoltmés.Hanestat138
representacions de 51 es-
pectacles en 22 espais. No
hem pogut veu-re’ls tots,
però l’any que ve hi torna-
rem. Diuen que el Trapezi
crea addicció. I jo ja tinc
un nòvio robot al mòbil. ■

L’home
planta, un
número de
Deados ■
V. D. MEULEN


