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CIRC

La Fira Trapezi ressuscita 
programant circ emergent

 
Després de dos anys de crisi a cau-
sa de la retallada pressupostària, la 
Fira Trapezi de Reus es conjura 
per ressituar-se com la gran cita 
del circ contemporani català i una 
plataforma útil al sector. 

gents, artistes que ofereixen “noves 
tendències i estètiques” i “circ de 
proximitat”. De les 35 propostes 
que es podran veure en 80 funcions 
repartides per places, carrers, tea-
tres i carpes de Reus n’hi ha 21 de ca-
talanes, 11 d’internacionals i 3 de la 
resta de l’Estat. La majoria són es-
pectacles gratuïts, però als recintes 
tancats el preu és de 5 o 10 euros. 

Destaquen noms propis com Es-
carlata Circus, Animal Religion, 
Atempo Circ i Manolo Alcántara, i 
companyies que prometen com Da-
raomaï, Joan Català, els andalusos 
Zen del Sur i el nombrós col·lectiu 
La Persiana. S’obren tres nous es-
pais: El Covador, destinat a escoles 
de circ; el Trape-xic, per als menors 
de 5 anys; i un escenari per a mos-
trar works in progress. No hi haurà 
cap coproducció pròpia, perquè cor-
rien a càrrec del CAER, ara desman-
tellat per falta de pressupost. 

Els objectius de fons de la fira són 
la internacionalització del circ cata-
là i donar suport als professionals 
del sector. “Tenim un bon caldo de 
cultiu i en surten coses interessants, 
fresques i amb personalitat”, afirma 
Gaspar. El Trapezi s’ha sumat a tres 
xarxes internacionals (CircusNext, 
Autopistas i Camins Emergents) 
per facilitar intercanvis i coproduc-
cions. Tindrà un espai professional 
que acollirà trobades, tallers i asses-
sorament (ja passa en fires com la de 
Tàrrega i Manresa). S’esperen 
80.000 espectadors i recuperar la 
xifra de 40 programadors.e

LAURA SERRA 
BARCELONA. El Trapezi, la Fira del 
Circ de Catalunya, obrirà portes del 
8 a l’11 de maig per divuitè any con-
secutiu. Els organitzadors en cele-
bren el renaixement més que la con-
solidació pròpia de la majoria 
d’edat: el Trapezi ha estat dos anys 
a l’UVI. Li ha costat penes i treballs 
sortir del túnel, després del canvi en 
la direcció del certamen –Jordi As-
pa i Bet Miralta en van ser l’ànima 
fins al 2011– i d’unes retallades que, 
en 5 anys, van arribar al 50%, pas-
sant dels 580.000 euros de pressu-
post del 2008 als 290.000 del 2013. 

Després de dos anys en què sem-
blava que la cita perillava, amb la 
caiguda de l’assistència de progra-
madors i fins i tot un manifest de 50 
personalitats de les arts escèniques 
que reclamava un “Trapezi digne”, 
les administracions, que han treba-
llat juntament amb el sector, sem-
blen haver reanimat el malalt.  

Per a Jordi Gaspar, director des 
del 2012, aquest serà el primer any 
en què ha pogut deixar l’empremta 
en la programació, amb un pressu-
post de 383.000 euros. Artística-
ment, s’encomanarà a les compa-
nyies catalanes i en bona part emer-

L’espectacle de trapezi i equilibris Esquerdes, de la companyia Hotel 
Iocandi, és un dels seleccionats per Camins Emergents. MARTA GC

La cita surt de l’atzucac i busca la internacionalització 

Les xifres creixents de la nova etapa 

383.000 euros 
El pressupost per al 2014 supera 
l’anterior en més d’un 30% 

Les edicions 2012 i 2013 van comp-
tar amb un pressupost que voreja-
va els 300.000 euros. Enguany 
creix un 32%. Malgrat això, està 
lluny dels més de 500.000 euros 
que havien assolit anys anteriors. 

36 companyies 
Un 60% de les propostes són 
d’artistes catalans

Al llarg de 4 dies, 36 companyies 
oferiran 80 actuacions. 21 propos-
tes seran d’artistes catalans i 3 de 
l’Estat. L’objectiu és atreure una 
quarantena de programadors, una 
dotzena dels quals són estrangers. 

Circ català 
“Tenim un 
bon caldo de 
cultiu i en 
surten coses 
interessants”, 
afirma Gaspar 


