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La 17a edició de Trapezi
–la Fira del Circ de Catalu-
nya– arriba avui a la seva
darrera jornada, en una
edició que s’ha vist envol-
tada de polèmica perquè la
indefinició pressupostària
de les entitats implicades
ha fet que no es pogués
tancar el pressupost fins a
tres setmanes abans de
l’arrencada, i això ha afec-
tat la contractació.

Entre els espectacles
que es podran veure avui
hi ha La cabeza parlante,
d’Itinerària Companyia, a
la plaça de la Llibertat (a
les 12.00 i a les 18.00); El
Covador, de l’Escola de
Circ Rogelio Rivel, al pati
de l’Institut Baix Camp (a
les 17.00); Caffè Urània,

de la companyia d’aquest
nom, al Jardí de l’Estació
Enològica i el Consell Co-
marcal (a les 17.30, a les
19.00 i a les 20.00); Una
aventure, de La Boca
Abierta, al Jardí de l’Esta-
ció Enològica i el Consell
Comarcal (a les 18.15 i a
les 19.45); Arcometria, de
Psirc, a la plaça Baluart (a
les 18.30); Willy Good
Wood, de Cie Bam, al parc

Sant Jordi (a les 19.30), i,
com a clausura, Marcel et
Ses Drôles de Femmes a la
plaça de la Llibertat (a les
20.00).

Aquest any, el Trapezi
s’ha celebrat amb la parti-
cipació de 14 companyies
menys que l’any passat i
l’eliminació de dos dels
seus escenaris. El director
artístic de la fira, Jordi
Gaspar, ha lamentat la
“reducció del programa”,
però al mateix temps –en
declaracions a aquest dia-
ri– va afirmar ahir: “Tant
el públic com la gent de
l’organització ha respost
molt bé, tenint en compte
el poc temps que hem tin-
gut per preparar-ho. Mal-
grat tot, esperem menys
públic que l’any passat,
perquè la comunicació
s’ha fet tard.” ■

Trapezi, malgrat tot
Xavier Roca
BARCELONA

La Fira del Circ de Catalunya aconsegueix salvar una edició que havia perillat a
causa de les indefinicions pressupostàries, i que s’ha preparat a corre-cuita

‘La Bascule’, de le Collectif, va inaugurar Trapezi i també es va veure ahir ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

Aquest any hi
han participat
catorze
companyies
menys que l’any
passat

El Liceu celebra
el Dia Europeu
de l’Òpera

Els treballadors del TNC han
regalat 170 entrades per
l’obra Barcelona, de Pere Rie-
ra. El president del comitè
d’empresa del TNC, Hèctor
Sacasa, ha explicat que es
tracta d’una acció de protesta
contra els acomiadaments i
les retallades que estan patint
els empleats des del 2010.
Les entrades les han pagades
els mateixos treballadors. Així,
han reivindicat uns preus
“més assequibles per a tot-
hom”, diu Sacasa. ■ ACN

El comitè del TNC
regala 170 tiquets
de ‘Barcelona’

TEATRE

ÒPERA

Nova jornada de portes ober-
tes al Gran Teatre del Liceu,
amb motiu del Dia Europeu
de l’Òpera. Des de les deu del
matí i fins a les sis de la tarda,
es podran visitar els espais
més emblemàtics, com són la
Sala, el Saló dels Miralls, el
Foyer i el Cercle del Liceu, un
clar exponent del Modernis-
me. Al Saló dels Miralls, s’ofe-
riran tot el dia actuacions mu-
sicals a càrrec dels alumnes
del Conservatori Superior de
Música del Liceu. ■ REDACCIÓ


