No té preu!
TRAPEZI
1997–2011
amb Jordi Aspa,
Bet Miralta i...
15 de maig de 1997, 21.00 h, plaça del Mercadal
Les Arts Sauts, espectacle inaugural
Un espectacle de trapezi gran volant. L’obertura de l’espectacular estructura
que aguantava els trapezis es realitzava en directe, formaven part de
l’espectacle els mateixos que l’havien obert, els treballadors de la brigada
municipal juntament amb les trapezistes i una violoncel·lista tocant en
directe elevada a l’alçada de la resta de components..., era impactant!
Aquell primer dia de funció, la plaça del Mercadal estava completament a
les fosques. L’espectacle va començar..., no érem gaires i curiosament pocs
veïns de la plaça van sortir als balcons, llotja principal, restaren darrera els
vidres o porticons mirant com si fossin voyeurs!

(...)

16 de maig de 2010, 20.00 h, plaça del Mercadal
Cia XY, espectacle de cloenda
Un espectacle amb gairebé una vintena d’acròbates a l’escenari, el seu repte
no és altre que el de portar-se, construir, desconstruir, llençar-se, tornar a
atrapar-se entre elles mateixes, cap altre accessori ni decorat que els seus
propis cossos.
(...) aquell dia al final de l’espectacle tota la companyia va agafar el
motocarro amb l’elefant, la icona des del primer dia i fins ara encara del
Trapezi; i la Bet asseguda al capdamunt, per pujar-lo a l’escenari i a pes de
braços de tota la companyia i aquelles persones del públic que van desitjarho, aixecar-lo enlaire (...)
(...) els meus ulls van poder delitar-se amb l’esplendor de colors, formes,
olors, d’aquells milers de persones, que per cert, any rere any volien fer-nos
comptar..., com si les xifres poguessin mesurar millor que les vivències la
consolidació inequívoca del Trapezi.
Entre els vols de la cia. Arts Sauts i els exercicis acrobàtics de XY havien
passat 14 anys, un any més tard celebraríem la nostra darrera edició. Un
munt de companyies, sensibilitats, artistes, humanitat, debats, mirades,
exposicions, reptes..., i per sobre de tot una ciutat amb les seves vilatanes
que va acollir amb els braços oberts totes i cadascuna de les seves edicions, i
uns equips de persones que any rere any feien tot el que estava al seu abast i
més per dur a terme el Trapezi amb tot l’amor del món!
Les relacions d’amistat íntima i profunda que es van teixir en tot aquest
temps de viure’s i conviure’s, perduren encara a data d’avui.
(...) i l’altre dia, el 27 de març del 2021, la mestressa del bar, quan vam
entrar, encara ens va dir:
—Vosaltres sou els del Trapezi, oi?
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