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¿Com és que no se li havia acudit 
a ningú abans? ¿Per què un músic 
surrealista, arriscat i emocionant 
com Pascal Comelade no s’havia  
barrejat mai amb una disciplina 
surrealista, arriscada i emocionant 
com el circ? Als 53 anys, el músic de 
Montpeller s’ha revelat com l’àni-
ma bessona dels artistes de la pista. 
Aquesta combinació màgica ha tri-
omfat en la 13a edició del festival 
Trapezi de Reus i és un exemple del 
nou circ català que no té res a en-
vejar als seus col·legues francesos, 
reis del circ contemporani. Ahir, 
en la segona jornada de la princi-
pal fira de circ d’Espanya, es van 
estrenar altres coproduccions ca-
talanes com Déu n’hi do, de la com-
panyia Àticus, Kamping Platz, de De-
ados, i Anderdesí, de Zirkus Frak. 
 «Feia temps que volia treballar 
amb Pascal, però al final va ser un 
ara que et tinc aquí aprofito l’oca-
sió, molt típic de com funciona ac-
tualment el circ a Catalunya, sen-
se suports ni energia per posar en 
marxa projectes  –explica el direc-
tor Manel Trias, que dimecres i di-
jous a la nit va reunir Comelade i 
la seva Bel Canto Orquestra amb 
vuit acròbates en l’espectacle in-
augural, Concert en clau de risc–. A 
penes hem assajat tres dies. Jo ni 
tan sols considerava que estàvem 
fent un espectacle, sinó una ac-
ció inaugural de mitja hora. Pe-
rò l’energia que s’ha creat em fa 
pensar que això pot anar a més». 

Encaix perfecte

Trias va buscar cinc peces en el re-
pertori de Comelade per a cinc nú-
meros: manipulació de corda a càr-
rec de Karl Stets (increïble), mala-
bars sobre llit elàstic pel trio belga 
Le Botrio (sorprenents i divertits), 
roda cyr per Hugo Noël (elegant), 
equilibris de parella pel duo Daro-
mai (perfectes) i màstil per Anicet 
Leone (poètic).
 Les tècniques circenses van en-
caixar perfectament amb una mú-
sica en què el piano de cua conviu 
amb guitarres diminutes i sons re-
sultants de deixar sortir l’aire d’un 

globus, sacsejar un pot de deter-
gent o fer sonar una sirena de les 
que aquests dies fan servir els segui-
dors del Barça. Comelade es va emo-
cionar tant amb el projecte que al 
final fins i tot va compondre una 
peça nova, que ni tans sols està gra-
vada. 
 Després de l’estrena, els artistes 
van sortir com un llamp perquè te-
nien altres bolos. Una pluriocupa-
ció molt habitual del circ. H

GEMMA TRAMULLAS
REUS

El músic de Montpeller debuta a la pista amb un espectacle, 
amb vuit acròbates, que va obrir amb èxit la mostra de Reus

Comelade va al circ
LA 13a EDICIÓ DEL FESTIVAL TRAPEZI

“Només hem assajat 
tres dies; típic del circ 
a Catalunya”, explica 
Manel Trias

MONTSE RIERA 

UNA FIRA DOMINADA PER FRANCESOS
Reus q El grup Lézards Bleus va obrir els espectacles de carrer de la Fira 
del Circ de Catalunya, Trapezi, que fins diumenge ofereix més de 100 
actuacions a Reus. De 40 companyies, 16 són franceses i 9 catalanes, i 
també hi ha bascos, finlandesos, italians, australians i cambodjans.  


