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CIRC

Trapezi, la vitrina del
circ català i estranger

La 17a edició del festival Trapezi
torna amb 60 representacions de
circ contemporani que abandonen
la carpa per ocupar places, carrers
i teatres de la ciutat. La cita se cele-
bra a Reus d’avui fins al 12 de maig.

40 a 24 el nombre de companyies
respecte a l’any passat. Disset for-
macions són estatals i les altres 7
provenen de França, Holanda, l’Ar-
gentina, Israel i Mèxic.

El món del circ, habituat a les va-
ques magres, també nota les dificul-
tats econòmiques que pateix el sec-
tor cultural. “És obvi que hem de te-
nir en compte els temps que cor-
ren”, assegura Gaspar. Tot i això, el
mateix director defensa que la salut
circense està en bon estat, sobretot
a França i Bèlgica. “A Catalunya,
potser per la seva proximitat amb
França, hi ha una bona fornada de
circ molt interessant”. Es tracta
d’un idioma universal i el Trapezi té
la intenció de ser, en paraules del di-
rector, “la vitrina del circ català i al-

hora atreure companyies de l’es-
tranger”. El Trapezi oferirà 60 re-
presentacions, que equivalen a unes
60 hores d’espectacles, entre les
quals hi ha quatre estrenes i tres re-
presentacions inèdites a l’Estat. El
pressupost és de 326.000 euros.

Espectacles d’altura
La companyia francesa Collectif de
la Bascule s’ocuparà de l’espectacle
inaugural. Una tropa d’acròbates
portaran al límit el circ a través del
joc, els salts i les acrobàcies fetes en
una bàscula, que tindrà lloc en una
pista circular. “El festival intenta
portar formats en què tothom se
senti a gust”, explica el director. En
aquest sentit, combina producci-
ons als teatres Fortuny i Bartrina,
on “s’ha intentat trobar l’essència
del Trapezi”, amb les de petit for-
mat escènic als locals, carrers i pla-
ces de Reus. La companyia My Lai-
ka presentarà el seu nou espectacle
d’humor absurd Popcorn Machine
al Teatre Bartrina, un barreja
d’imatges amb gran plasticitat.
L’atrevit espectacle File-Tone, de la
companyia Subliminati Corporati-
on, ocuparà el Teatre Fortuny. El
director artístic assegura que es
tracta d’una aposta “molt dura en
l’aspecte dramatúrgic”.

La mexicana Ingrid Esperanza
farà acrobàcies suspesa a l’aire amb
l’ajuda d’una anella que durà a la cua
dels cabells. El número forma part
d’un espectacle de format minima-
lista de la companyia Proyecto
Otradnoie, una proposta de col·la-
boració amb la Fira de Teatre de
Carrer de Tàrrega. També destaca
el duet de la companyia BAM, com-
post per un acròbata de terra i un fil-
ferrista. Pel que fa a espectacles de
nova creació, als quals pretenen do-
nar suport oferint-los espai per ex-
hibir-se, destaca Une Aventure, de la
companyia La Boca Abierta. Una
proposta minimalista de dos clowns
amb un acordió que transmeten una
forta emotivitat. La programació
acabarà cada nit a l’espai emblemà-
tic de La Palma, a l’aire lliure, on es
faran sessions golfes de circ i caba-
ret. L’elefant Trapezi s’ha ocupat
d’animar el festival dos dies abans
que comenci. e

NÚRIA CLOSAS
BARCELONA. Amb la reestructura-
ció del Centre d’Arts Escèniques de
Reus (CAER), la 17a edició del Tra-
pezi ha fet malabars per poder en-
llestir a temps una programació “un
pèl més petita del que estàvem acos-
tumats”, afirma Jordi Gaspar, di-
rector artístic del festival. Tot i
l’augment del 8% de pressupost
–gràcies a la dotació del Premi Na-
cional de Circ 2012–, s’ha reduït de

Grups de només 15 espectadors podran entrar a veure la comtessa de
Cognac i La cabeza parlante, uns dels firaires que paren a Reus. TRAPEZI

Seixanta hores d’espectacles ompliran des
d’avui places, locals i teatres de Reus

El Suprem posa en
perill la Sala Beckett

enbreu

Resolució a favor de Núñez y Navarro
El Tribunal Suprem ha resolt el litigi entre la Sala
Beckett i Núñez y Navarro a favor de l’empresa pro-
pietària de la finca. Al contrari del que deia una sen-
tència del 2009 de l’Audiència Provincial de Barce-
lona, considera que segons la nova legislació un con-
tracte signat com a “indefinit” no equival a una
“pròrroga forçosa”. Amb aquesta decisió, “si Núñez
y Navarro vol ens pot fer fora d’un dia per l’altre”, de-
ia ahir el director de la Beckett, Toni Casares. L’any
2006, la immobiliària va intentar fer fora els lloga-
ters via burofax. El 2008 la batalla va arribar al jut-
jat. La immobiliària llavors volia pujar l’arrendament
i argumentava que el contracte vigent no era jurídic
sinó administratiu i es podia renegociar. La sala de-
fensava que el contracte signat el 1989 era indefi-
nit i, a més, no s’ho podien permetre.

Accelerar el trasllat al Poblenou
Amb els pressupostos encara pitjor que fa 5 anys, el
teatre no podrà afrontar cap augment, en cas que
Núñez y Navarro vulgui negociar. Per això, planteja-
ran a les administracions la “reducció dràstica del
projecte de la Beckett”, però que implicaria que, “ja
que a l’estiu es traslladaran al Poblenou les activi-
tats de l’Obrador i les oficines, també es rehabiliti un
espai per a la Beckett a mitjà termini, en un any”.

LAURA SERRA ❊ BARCELONA

Imatge del vestíbul de la Sala Beckett a la seu
gracienca del carrer Alegre de Dalt. ARA


