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Carpa a la carta

Trapezi, la fira del circ de Reus

Rafale Bladé

TRAPEZI 2004 FINS AL DIUMENGE 16 DE MAIG. TEATRES I CARRERS DE REUS. 977 77 81 51. € GRATUrT 110 EUROS
(ESPECTACLES ALS TEATRES). DIVERSOS HORARIS.

Des que el Cirque du Soleil va començar a despertar l´entusiasme de crítica i públic, el circ ja no és el
que era, Ara, per fi, se I'aprecia com allò que en realitat sempre ha estat: un espectade en majúscules,
capaç de suscitar les mateixes emocions que la millor de les representacions teatrals. I amb un al.licient
més: al circ sempre hi ha el més difícil encara. Aquests dies teniu I'oportunitat de degustar una àmplia
carta de xous circences al Trapezi, la fira de circ que es fa a Reus i Vilanova i la Geltrú.

Una mica de cabaret: 
A Reus és on hi ha el gruix del Trapezi. Hi trobareu espectacles totes les hores del dia i als espais més
diversos, itinerants pels carrerons o fixos en places i teatres. I també per a tots els públics: des dels més
purament infantils fins als més noctàmbuls, amb sessions golfes (a l'area de la Palma, a les 0.30 h, avui
divendres i demà), on el circ es dóna la mà amb el cabaret en espectacles de petit format: trapezistes
còmics, equilibristes, contorsionistes...

Delícies índies: 
El Fòrum 2004 treu el cap al Trapezi i coprodueix un dels espectacles, sens dubte el més peculiar: circ
de I'Índia, de la regió del Rajastan. Avui dv. 14 (plaça de la Llibertat, 20.30 h) serà el moment en que els
sis membres de la companyia Apostrophe 99 es deixaran entreveure en el seu espectacle Jhafak (que
en hindi vol dir precisament (entreveure). Al so de dos manganinyars (cantants) hi podreu contemplar,
entre d'altres, complicats balls d'aquelles terres (com ara eltherataafl i el chakri) i un practicant de ioga
aeri.

'Qualité' francesa: 
Els altres dos espectacles que us heu de marcar a I'agenda tenen sabor frances. Un porta per nom Ex
Madam V. de la companyia Le Nadir, i el podeu veure avui dv. .14 i demà ds. 15, a la plaça de Sant
Jordi, a les 21.45 i 22 h, respectivament. Es tracta d'una successió de signes i estranyes lIetres escrites
a I'aire mitjançant cordes. L:altra representació destacada és Bechtout, de la troupe Baró d'Evel. Tindrà
lIoc també avui dv. 14 i ds; 15, al teatre Bartrina (plaça del Teatre, 1), a les 22 h. Veureu cinc
personatges que, tot fent acrobàcies i amb un intimista fons musical, viuen escenes amb la solitud com
a leitmotiv. La cloenda del festival tindrà lIoc dg. 16, a les 20 h, a la plaça del Mercadal, amb Le Fanfarre
Ballet, un espectacle dels francesos Aupres de Ma Blonde, fusió de teatre, música i dansa
contemporània. Si voleu consultar el programa complet del certamen, el trobareu a www.trapezi.org.

http://www.trapezi.org/
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