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Fa només tres setmanes
que el director artístic del
festival de circ Trapezi,
Jordi Gaspar, té el pressu-
post definitiu del certa-
men. Un retard que ha
afectat la contractació de
les companyies –enguany
n’hi haurà un 35% menys
que l’any passat, i també
menys d’internacionals– i
que també havia provocat
la sospita ciutadana que
enguany la Fira del Circ de
Catalunya s’acabaria sus-
penent. Però no: “Sí que
tenim Trapezi; amb la me-
sura que correspon, però
tenim Trapezi”, va dir ahir
l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer, en la presentació
del programa. I, a més,
amb més pressupost res-
pecte a l’any passat, ja que
als gairebé 300.000 euros
que s’hi van destinar el
2012, enguany s’hi sumen

els 30.000 que ha rebut
del Ministeri de Cultura,
com a certamen guanya-
dor del Premio Nacional
de Circo 2012. En aquest
sentit, l’alcalde va avan-
çar que durant l’edició
d’enguany se celebrarà
aquest guardó amb els ar-
tistes i totes les persones
que l’han fet possible.

El Trapezi tindrà lloc
del 9 al 12 de maig. Hi par-
ticiparan 24 companyies,
que oferiran unes 60 re-
presentacions amb diver-
ses tècniques de circ, en-
tre les quals destaquen la
suspensió capil·lar de l’ar-
tista Ingrid Esperanza, de
la companyia Otradnoie,
que en el seu espectacle
d’acrobàcies es penja pels
cabells; els equilibris so-
bre tacs de fusta de Nacho
Flores, medallista del
prestigiós festival Cirque
du Demain de París, i els
salts acrobàtics a la bàs-
cula que porta a terme la
companyia francesa Co-
llectif de la Bascule.

Precisament, aquest úl-
tim grup és el que presen-
tarà l’espectacle inaugu-
ral, Rien n’es moins Sr
(mais c’est une piste (el di-
jous 9 de maig, a la plaça
del Mercadal), una pro-
posta d’acrobàcies creada
per artistes de l’escola na-

cional de circ de França,
que arriba a Reus en estre-
na i que, segons Gaspar,
oferirà “uns salts d’acro-
bàcia d’alt nivell tècnic”.
Serà un dels pocs anys que
l’espectacle inaugural no
sigui una producció pròpia
del festival, però, segons
va dir ahir el seu director
artístic, aquesta ha estat
una de les mesures del re-
ajustament econòmic.

Una altra estrena serà
l’espectacle Acrometria,
de la companyia catalana
emergent Psirc, creat

amb el suport del projecte
euroregional Process. El
director també va desta-
car l’actuació de La Boca
Abierta, amb l’espectacle
Un aventure, una propos-
ta intimista, amb dos
clowns, que barreja la
música, el cant i el circ.

A banda de les actua-
cions als carrers i de la
instal·lació de firaries a la
plaça de la Llibertat, tam-
bé hi haurà espectacle als
teatres: al Bartrina, la
companyia My Laika pre-
sentarà Popcorn machi-

ne, d’una clara tendència
entre el dadaisme i l’hu-
mor absurd, i al Fortuny,
Sublimiti Corporation
oferirà un espectacle amb
malabars, dansa, acrobà-
cia i beat-box.

D’altra banda, dissab-
te, en el marc de la troba-
da de professionals, el crí-
tic de circ Jordi Jané pre-
sentarà el llibre que recull
els Volt de pista, els arti-
cles que des de l’any 1978
publicava mensualment
al diari Avui, dedicats al
món del circ. ■
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La Fira del Circ, que tindrà lloc a Reus
del 9 al 12 de maig, s’ha programat a
corre-cuita pel retard en el pressupost

Companyia Collectif de la Bascule, que oferirà l’espectacle inaugural del Trapezi ■ ARXIU

El festival
Trapezi tindrà
lloc a Reus del
9 al 12 de maig i
hi participaran
24 companyies

Barcelona tindrà a partir
d’aquest agost un nou festi-
val de reggae, el Trash
An’Ready, una aposta per
programar a Barcelona ac-
tuacions de grups com So-
ja, Black Uhuru i Skatali-

tes, entre d’altres, en un es-
deveniment que tindrà lloc
el 10 d’agost a la plaça Ma-
jor del Poble Espanyol i que
està organitzat per la pro-
motora Doctor Music.

El responsable de l’es-
deveniment, Robert de
Niento, ha explicat que es
tracta d’un “nou concep-
te” de festival per sumar
les propostes existents a la
ciutat, amb la participació
de bandes mítiques del gè-
nere i bandes del futur que

ja s’han fet una posició.
Les actuacions previstes
són els concerts de Soja,
Black Uhuru, The Skatali-
tes, Pirat’s Sound Siste-
ma i la participació del
mestre de cerimònies
Marcus Reggaeland.

A més d’aquests con-
certs, el Poble Espanyol és
l’escenari des d’ahir de la
programació d’estiu, que es
va encetar amb l’actuació
de The XX i John Talabot.

Mark Knopfler, en el

marc de la seva gira euro-
pea, actuarà el 25 de juliol, i
Elvis Costello ho farà el dia
següent, després de vuit
anys sense actuar a Barce-
lona. El 18 de maig se cele-
brarà la jornada dedicada al
hip-hop, on 50 Cent actua-
rà com a cap de cartell. El
raper espanyol Nach i el Dj
i productor rus Zedd com-
pletaran la nit musical.

La Pandilla Voladora,
amb Muchachito Bombo
Infierno, Albert Pla, el Li-

chis, el Canijo de Jerez i
Tomasito, “posarà el 12
de juliol la nota més di-
vertida”, segons ha apun-
tat Diana Elizalde, res-
ponsable de la programa-
ció dels concerts.

Loquillo, Leiva i Ariel
Rot protagonitzaran la jor-
nada Uno de los nuestros
el 17 de juliol, dedicada al
rock més genuí. Un dia
després tindrà lloc el Festi-
val Pròxims, que en aques-
ta edició s’inclou dins de la

programació dels con-
certs d’estiu de Poble Es-
panyol, amb Manel, Do-
rian, Bremen, Mine! i The
Free Fall Band.

També s’incorpora a
la mateixa programació
d’estiu el Festival Bona Nit
Barcelona, que se celebra-
rà el 20 de juliol amb Kings
of Convenience com a cap
de cartell. Hi seran, a
més, els grups Kakkmad-
dafakka, Dry the River,
Fanfarlo i Inspira. ■

Trash An’Ready
donarà continuïtat
a la programació
del Poble Espanyol
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