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PUBLICITAT

La major part de les coses que necessites són a prop teu i sovint són les més  importants:

una farmàcia de torn, el temps, la programació cultural, la informació del teu país, del teu

poble, de la teva ciutat. Just el que trobaràs a www.elpunt.cat.

La informació local
a internet

Perquè les ciutats són capitals
www.elpunt.cat

801175/958627®

Concert en clau de risc, el
muntatge que ha ideat Ma-
nel Trias segons la música
que interpretaran en direc-
te Pascal Comelade i la
Bel Canto Orquestra inau-
gurarà el Trapezi el 13 de
maig vinent. L’espectacle
és un dels quatre que pro-
dueix per a la fira el
CAER, al qual el secretari
general de Cultura de la
Generalitat, Lluís Nogue-
ra, va qualificar ahir de
«fàbrica que s’ha posat a
disposició del Trapezi».
En la relativa especialitza-
ció dels centres territorials
escènics de Catalunya, al
de Reus li ha tocat l’aten-
ció al teatre gestual, una
nova política que no tan
sols es notarà en les pro-
duccions del CAER (que,
de fet, és l’organitzador de
la fira) per al Trapezi, sinó
també en més presència de
les arts circenses en les
programacions estables
dels teatres públics de la
ciutat.

Els altres tres especta-
cles subvencionats pel
CAER són de companyies
catalanes, que continuen
estant ben representades
en una programació on el
pes dels grups francesos i
belgues serà una de les
més aclaparadores de la
història del certamen (qua-
si la meitat de les 51 com-
panyies contractades). El
circ català contemporani
està a l’alça a Catalunya i
això es notarà amb les pro-
duccions del CAER dels
grups Àticus, que estrena-
rà Déu n’hi do; Deados,
que va actuar a la fira de
l’any passat i que ara pre-

sentarà Kampingplatz, un
treball acrobàtic de petit
format; i Zirkus Frak, una
companyia que també ja
ha estat present en altres
edicions del Trapezi i que
estrenarà Anderdesí (Cir-
co Sardine), un espectacle
que vol aportar una refle-
xió sobre la relació dels
animals amb el circ. Cap
dels tres muntatges, però,
es representarà en espais
tancats, és a dir, ni a les ve-
les ni als teatres, que enca-
ra continuen sent l’assig-
natura pendent del Trape-
zi, sobretot les primeres.
Si l’any passat va ser el de
la descoberta definitiva

del públic dels espectacles
convocats als teatres, la di-
recció artística del Trape-
zi, Escarlata Circus (Jordi
Aspa i Bet Miralta), s’ha
proposat que enguany si-
gui el de la descoberta de
les veles: «Els primers
dies del Trapezi les veles
no s’omplen del tot. Però
el boca-orella fa que a les
últimes jornades hi hagi
espectadors que es quedin
fora.»

Nous emplaçaments
De les dues veles que en
anteriors edicions de la fi-
ra s’instal·laven al parc de
Sant Jordi, una es traslla-

darà al parc de Mas Iglé-
sies. Serà la que plantarà
Circo Aereo, la company-
ia del finès Jani Nuutinen,
que va ser una de les sensa-
cions del Trapezi de fa tres
anys amb el seu circ mini-
malista i d’objectes. I a la
del parc de Sant Jordi
s’instal·laran els acròbates
francesos Cirque Aïtal.
D’altra banda, també al
Mas Iglésies (un nou esce-
nari que s’incorpora per
desmassificar els carrers
del centre de Reus), però
fora de les veles, s’han
programat els espectacles
de Deados i de Makadam
Kanibal.

Perquè no decaigui
l’ambient circense al Mas
Iglésies, els músics de Fo-
rani Teatre tocaran entre
espectacle i espectacle per
retenir-hi la presència del
públic.

Bartrina i Fortuny
La programació als teatres
la protagonitzaran els
francesos Hors Pistes, que
al Teatre Bartrina repre-
sentaran les funcions esco-
lars i per al públic general
de Coma idyllique; la
companyia francocatalana
Crida Company, que estre-
narà al Fortuny On the Ed-
ge; i l’artista danès resi-
dent a Catalunya Karl
Stets, que representarà al
Bravium Cuerdo, una pro-
posta en què el joc amb
cordes n’és el protagonis-
ta. Al centre d’art Cal
Massó es concentrarà la
companyia gallega El Re-
trete de Dorian Gray, que
es van donar a conèixer al
Trapezi de l’any passat
amb el seu teatre d’objec-
tes. També a cal Massó
s’instal·larà l’exposició de
joguets trencats dels ma-
llorquins L’Estrany Mu-
seu Llonovoy.

La resta de la programa-
ció es desenvoluparà al
carrer. En destaquen els
quatre (dos menys que
l’any passat) espectacles
de petit format del Reus
Racó del Riure (RRR) i la
segona edició d’El Cova-
dor, amb la participació de
les tres mateixes escoles
de circ que l’any passat. I,
és clar, no hi faltaran les
excentricitats dels Firai-
res, a la plaça de Prim.

Al Trapezi no li enretiren la xarxa
El Centre d’Arts Escèniques de Reus salva el pressupost de la fira, que aposta pel circ de sala

Els acròbates del Makadam Kanibal durant l’espectacle Gavalo Kanibal.

● Les retallades pressupostàries que afecten la
cultura no es notaran gaire en la setena edició
de la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, que
es desenvoluparà a Reus del 13 al 17 de maig.

NATÀLIA BORBONÈS/ Reus Als 460.000 euros que té de pressupost (45.000
menys que l’any passat), s’hi han sumat els
80.000 que aporta el Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER) per sufragar els quatre mun-
tatges que produeix per al certamen. Amb

aquestes operacions comptables s’ha pogut
mantenir (i fins i tot incrementar) el pressupost
d’una edició en què participaran 51 company-
ies que faran 138 funcions dels seus especta-
cles en 22 escenaris de la ciutat.

Roben un quadre
valorat en 5.000
euros al Museu
Maricel de Sitges
● Sitges. Un suposat lla-
dre professional va ro-
bar l’obra Barques, del
pintor Alfred Sisquella,
del Museu Maricel de
Sitges, el passat 10
d’abril, divendres sant.
El quadre, de l’any
1960 i pertanyent a la
col·lecció de la vila de
Sitges, està valorat en
uns 5.000 euros, segons
el Consorci del Patri-
moni del municipi.
L’obra és de petites di-
mensions i estava expo-
sada a la tercera planta
del museu, i va ser ex-
treta durant el matí
aprofitant el nombrós
públic que va visitar la
pinacoteca. La rapidesa
i el moment escollit per
actuar són dos dels mo-
tius que fan pensar al
consorci que es tracta
d’un lladre professio-
nal. El consorci ha con-
tactat amb galeristes i
amb el Gremi d’Anti-
quaris per si el lladre in-
tenta vendre l’obra en
algun mercat d’art.
/ M.L.

Depeche Mode
actuarà el 20 de
novembre al
Palau Sant Jordi
● Barcelona. El grup bri-
tànic Depeche Mode
farà aturar el seu Tour if
the Universe 2009 el 20
de novembre al Palau
Sant Jordi de Barcelona
i el 12 de novembre a
València, segons va
anunciar ahir la promo-
tora Live Nation. Les
entrades es posaran a la
venda el 6 de maig.
Aquesta setmana també
s’ha conegut una altra
data al Sant Jordi:
Green Day, l’1 d’octu-
bre. / EL PUNT


