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Esparreguera
tindrà teatre tot
l’any, més enllà
de la Passió
� Esparreguera. Tots els
grups polítics han acor-
dat, per unanimitat i en
vista de les imminents
eleccions, crear un con-
sorci amb el Teatre La
Passió per allargar la
programació tot l’any i
no limitar-la, quasi úni-
cament, a l’espectacle
de la Passió. Avui, pre-
cisament, es fa la darre-
ra funció de la tempora-
da d’aquest espectacle.
El futur consorci estarà
format per sis represen-
tants del Patronat de La
Passió i sis més de
l’Ajuntament, que mar-
caran les línies priorità-
ries. La gestió diària re-
caurà en l’equip labo-
ral, que actualment ja
treballa al teatre. Un
cop aprovat l’estatut
del nou ens, l’Ajunta-
ment l’ha de ratificar en
el ple. La intenció és
que arrenqui ja el 2008.
L’Assemblea de La
Passió ha pactat un
principi d’acord amb
els hereus de Ramon
Torruella, (l’autor del
text de la Passió) amb
qui es manté un litigi
sobre la propietat in-
tel·lectual. La decisió
es votarà d’aquí a uns
dies en assemblea. / EL

PUNT

Norah Jones
actuarà el 20 de
juliol a Barcelona
� Barcelona. La cantant i
pianista nord-america-
na Norah Jones presen-
tarà el seu tercer disc en
solitari, Not too late, el
20 de juliol al Palau de
la Música Catalana de
Barcelona, segons va
informar ahir la promo-
tora Gamerco. La cali-
desa amb què Jones fu-
siona jazz, soul i coun-
try l’ha portat a vendre
vint milions d’exem-
plars del seu disc de de-
but, amb què també va
guanyar vuit premis
Grammy. Les entrades
per al concert de Norah
Jones al Palau –de 40 a
65 euros– es posaran
demà a la venda. Ga-
merco també ha fet pú-
bliques aquesta setma-
na les actuacions de
Frank Black a l’Apolo
(10 de juny), Travis a
l’Espai Movistar (12 de
juny) i The Killers, Ka-
sabian, Ash i It’s Not
Not al Palau Olímpic de
Badalona (13 de juny).
/ EL PUNT

Tot és cosa de dos és el tí-
tol de l’espectacle inaugu-
ral del Trapezi 2007, una
proposta creada per Cèsar
Compte i dirigida per ell
mateix i per Jordi Aspa,
codirector artístic de la fi-
ra. Tot és cosa de dos in-
clourà números dels artis-
tes Maxime Mestre (corda
volant), Cirque Vague
(acrobàcies), Clara Poch
(pèndol), Quim Giron
(equilibris) i Cirque Me-
lem (quadrant aeri), i la
música que ha creat per a
l’ocasió Sergi Guasch.
Com sempre, l’espectacle
es representarà dos dies a
la plaça del Mercadal i se-
guirà la política de les últi-
mes edicions d’inaugurar
la fira amb una producció
pròpia. Precisament, la de
l’any passat, Tot penja
d’un fil, ha estat escollida
per inaugurar la propera
edició de l’important festi-
val de circ de la ciutat fran-
cesa d’Auch.

El Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER),
que organitza el Trapezi
des de l’any 2005, ha en-
trat també en la coproduc-
ció de quatre muntatges
més de la fira. Es tracta de
B.A.R.R.A., dels catalans,
vells coneguts ja del Tra-
pezi, Antigua i Barbuda; Ï,

última proposta de la com-
panyia catalanofrancesa
Baro d’Evel Cirk, un solo
d’un pallasso que interpre-
ta Blai Mateu Trias, fill de
Tortell Poltrona; Circo de
la Sombra, de la compa-
nyia del mateix nom, que
té la seu a Madrid però que
està formada per joves de
diversos països; i el núme-
ro del pèndol de Clara
Poch, artista que participa-
rà en l’espectacle inaugu-
ral. El CAER coprodueix
la proposta de Poch amb el
Mercat de les Flors.

Les coproduccions prò-
pies destaquen, doncs, en
una fira que, com van defi-
nir ahir els seus directors
artístics, Jordi Aspa i Bet
Miralda, «intentem que no
perdi el caràcter naïf i ro-
màntic de la primera edi-
ció». Però el Trapezi ha
crescut molt durant
aquests 11 anys, tant en es-
pectadors com en oferta,
tot i que el format fa anys
que s’ha consolidat per
impedir que desbordi l’or-
ganització: «És un repte
cada any mantenir el for-
mat i evitar que se’ns faci
massa gran. El nombre de
companyies s’ha estabilit-
zat en prop de la seixante-
na perquè no ens volem
veure obligats a haver de

programar qualsevol cosa
només pel fet d’omplir».
Precisament, l’estructura
organitzativa del Trapezi

així com del CAER (que
s’ha vist afectada per la
marxa del seu coordina-
dor, Alfred Fort, al Teatre

Nacional de Catalunya)
serà un dels temes que es
tractaran en la propera reu-
nió del Consorci del Tea-
tre Fortuny. Ho va anun-
ciar ahir Oriol Picas, res-
ponsable de l’àrea de Co-
operació Cultural del De-
partament de Cultura de la
Generalitat, que també va
afirmar que aquest estiu
estarà elaborat el pla inte-
gral del circ que està re-
dactant la Generalitat.

Catalunya, Andalusia,
La Rioja, Madrid, Bèlgica,
el Marroc, Rússia, França,
Holanda, el Perú, Turquia,
el Brasil, Itàlia, Alemanya
i el Canadà són els països
de procedència dels artis-
tes que participen enguany
en el Trapezi, que té un
pressupost de 456.000 eu-
ros, molt similar, també, al
d’últimes edicions. Les
companyies de Catalunya
i de l’Estat representen en-
guany quasi una quarta
part de les que hi partici-
pen, senyal de la impor-
tància que el circ està aga-
fant en el sector de les arts
escèniques: «A nosaltres
ens fa molta il·lusió que
cada any hi hagi més es-
pectacles d’aquí i que els
puguin veure els progra-
madors internacionals»,
segons Aspa i Miralda.

Més companyies catalanes al Trapezi
Les companyies nacionals i espanyoles creixen en l’oferta de la XI Fira del Circ de Catalunya

La companyia francesa Chien de Cirque. / EL PUNT

� L’onzena edició del Trapezi, la Fira del Circ
de Catalunya, arrencarà el dia 9 amb una pro-
gramació en què seixanta companyies d’arreu
del món oferiran 160 representacions fins al 13

NATÀLIA BORBONÈS / Reus de maig. De l’oferta destaquen les coproduc-
cions, el nombre de les quals s’incrementa. Ai-
xí, a la producció pròpia de l’espectacle inau-
gural, aquesta vegada s’hi afegeixen quatre
propostes més fruit de la col·laboració del festi-

val amb altres companyies. També és notable
el progressiu augment en la programació dels
muntatges de grups catalans i espanyols, tot i
no aconseguir encara igualar el pes que hi te-
nen les companyies de França i Bèlgica.

� L’Alba, la Mariona, la
Laura, l’Amanda i la Nina,
les cinc cantants amb les
quals es va crear Macedò-
nia ara fa sis anys, s’estan
acomiadant amb la Gira la
Fruita, en què donen el re-
lleu a les seves cinc substi-
tutes, triades en un càsting
entre 2.000 noies. Avui, al
pavelló de la Bisbal d’Em-
pordà, tindrà lloc un dels
dos únics concerts en què
coincidiran les deu can-
tants.

Les cinc noves cantants
de Macedònia són Laia
Pujol (Arbúcies, 15 anys),
Aida Clop (Castellar del
Vallès, 13 anys), Berta
Gilbert (Sabadell, 14
anys), Clàudia Raventós

(Sant Climent de Llobre-
gat, 11 anys) i Cèlia Macià
(Berga, 11 anys). Durant
la Gira la Fruita s’han
programat diversos con-
certs en què els joves se-
guidors del grup voten per
correu electrònic i missat-
ges de mòbil les tres noies
de l’antiga formació i les
tres de la nova que volen
que actuïn a la seva pobla-
ció. Amb dues excep-
cions: el concert d’avui a
la Bisbal d’Empordà i el
que tindrà lloc el 30 de
juny a Castellar del Vallès,
com a cloenda. Només en
aquests dos concerts hi ac-
tuaran les deu noies, les
antigues i les noves. Els
concerts està previst que
durin una hora i mitja,

prou temps per repassar
els èxits dels seus tres dis-
cos, dels quals s’han venut
més de 40.000 exemplars.
Durant els sis anys de vida,
el grup creat per Dani Co-
ma a Castellar del Vallès
ha ofert més de 200 con-
certs. El concert del 30 de

juny a Castellar es gravarà
i s’editarà en CD i DVD.
El mateix dia hi tindrà lloc
una trobada de fans, un di-
nar popular, una fira de
menjars del món i una
mostra de música infantil,
en un festival en què s’es-
peren entre 5.000 i 7.000

persones. Així comencen
les noves Macedònia, que
es mantindran en actiu du-
rant cinc anys fins que es
produeixi un nou relleu.
Algunes de les cantants
que ara pleguen volen con-
tinuar vinculades a la mú-
sica.

X.C. / La Bisbal d’Empordà

Les cinc noies
de Macedònia

preparen el relleu

A l’esquerra, les primeres Macedònia i, a la dreta, les seves substitutes. / PROMO ARTS




