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PUBLICITAT

Av. Sant Jaume, 87 - 43870 Amposta

607 95 04 08 - Tel. i fax: 977 70 67 30

www.deltaventur.com •deltaventur@deltaventur.com

Esports d’aventura a les Terres de l’Ebre

Parcs naturals del Delta i ports
Piragua, caiac, descens de barrancs, quads, paintball, 

multiaventura, 4x4, bicicletes, espeleologia, 

guies senderisme, busseig, lloguer d’embarcacions
128706/962975F

PUBLICITAT

NAUS INDUSTRIALS

Venda o lloguer

de 385 a 790 m2

a Reus, al Polígon DYNA 
(darrere cinemes Lauren)

Espais Industrials Reus S.L.

977 331 468
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La companyia acrobàtica
francesa Los Zindare va
obrir la jornada del Trape-
zi a la plaça del Castell
amb La vuelta, un especta-
cle que va haver de sus-
pendre vint minuts des-
prés pel ruixat que va co-
mençar a caure. Poc des-
prés, però, la pluja va parar
una estona i els també
francesos Lézards Bleus
van aprofitar per comen-
çar a les Peixateries Velles
les evolucions de Les ur-
banologues associés. De
balcó en balcó, i aprofitant
canonades, cablejat elèc-
tric i tot el que anava tro-
bant a les façanes de les ca-
ses dels voltants, un dels
membres de la companyia
anava desplaçant-se men-
tre el seu company impro-
visava la música amb unes
baquetes i els vidres dels
aparadors, els contenidors
de la brossa o els reixats
que anava trobant pel ca-
mí. Una proposta original i
divertida que el nombrós
públic que la va seguir va
correspondre amb aplau-
diments continus.

També els firaires de la
plaça de Prim van funcio-
nar a mig gas. Només dues
de les cinc atraccions pre-
vistes, The première, dels
belgues Les Frères Lumiè-
re, i La 4L infernale, dels
francesos Tu t’Attendais à
Quoi?, es van posar en
marxa, ja que eren cober-
tes. Les altres dues pro-
postes, Concert en clau de
risc (l’espectacle inaugu-
ral, del qual ahir s’oferia
una segona i última fun-

ció) i les sessions golfes de
La Palma, van quedar pen-
dents del temps.

Del dens programa
d’avui (més d’una trentena
de propostes), destaca
l’entrada en funcionament

del nou espai del Trapezi,
el parc del Mas Iglésies, on
es representaran tres es-
pectacles: Gavalo Kani-
bal, Déu n’hi do i Un cir-
que plus juste. També ho
faran els espectacles de

Reus Racó del Riure i els
de teatre: Cuerdo, de Sr.
Stets (Bravium); Coma
idyllique, de Hors Pistes
(Bartrina), i On the edge,
de Cridacompany (Fortu-
ny).

La pluja intermitent mulla i
desllueix l’arrencada del Trapezi

El públic aplaudeix un original espectacle que es desenvolupa de balcó en balcó

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● La pluja va mullar ahir l’arrencada
de la Fira del Circ de Catalunya i va
afectar els espectacles programats
per a la jornada. Tot i així, i aprofi-

Un dels membres de Lézards Bleus conversa amb un veí d’un dels balcons on es va enfilar. A
sota, els firaires van funcionar ahir a mig gas a causa de la pluja. / EL PUNT / JUDIT FERNÁNDEZ

tant una treva del ruixat, la company-
ia Lézards Bleus va poder escenifi-
car Les urbanologues associés, una
estimulant proposta itinerant que
protagonitzen un home aranya que

es mou pels balcons i les parets de les
cases i un expert en llenguatge sonor
que improvisa percussions amb el
mobiliari urbà. Una gentada en va
seguir les evolucions.

� El Consell de la Cultura i les Arts presenta el nou
fons d’ajuts. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts
va presentar ahir a Tarragona el nou paquet de convocatò-
ries de subvencions dirigides a creadors, investigadors,
organitzacions i col·lectius culturals per a projectes de
creació artística i pensament contemporani. / J.F.

� Simposi sobre la fotografia a Tarragona. En el marc
del festival Scan de fotografia ahir es va inaugurar a l’au-
la magna del campus Catalunya de la URV el simposi
Instantànies de la teoria de la fotografia, dirigit per Pe-
dro Vicente, en el qual, durant tres dies, s’analitzarà l’es-
sència de la fotografia i la seva teoria. / J.F.

La Sala Trono
programa l’obra
«Tres cadires»

● Tarragona. La Sala Trono
de Tarragona posarà en es-
cena aquest cap de setma-
na Tres cadires, una comè-
dia original d’Elena Codó
i que interpreta la compa-
nyia Entàndem. L’espec-
tacle està dirigit per David
Pintó i interpretat per Car-
me Porta, Elena Codó,
Fiona Rycroft i Marina
Bou. Demà es representa-
rà a dos quarts de deu de la
nit i diumenge, a les vuit
del vespre. / EL PUNT.


