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Ballada
col·lectiva de
dansa a la plaça
del Mercadal

DANSA

■ La plaça del Mercadal de
Reus serà l’escenari avui di-
marts, a partir de les sis de la
tarda, d’una ballada col·lecti-
va organitzada per la Coordi-
nadora de Dansa de Reus, l’As-
sociació de Professionals de
la Dansa de Catalunya i el De-
partament de Cultura de la
Generalitat, amb la col·labo-
ració de la Regidoria de Cultu-
ra i Joventut de l’Ajuntament.
Aquesta acció forma part dels
actes oficials d’àmbit català
que es fan com a celebració
institucional del Dia Interna-
cional de la Dansa.

L’Escola de Dansa i Arts Es-
cèniques Artis-Fraga, l’Esco-
la de Dansa del Centre de Lec-
tura i l’Escola de Dansa Núria
Díez, integrants de la Coor-
dinadora de Dansa de Reus,
han organitzat una celebra-
ció conjunta amb el seu alum-
nat, famílies i públic en gene-
ral a la plaça del Mercadal, con-
sistent a ballar una coreografia
proposada per Montserrat
Iranzo i Gerard Palet, esco-
llits per convocatòria popu-
lar. Aquesta iniciativa es farà
en homenatge al coreògraf,
pedagog i ballarí Joan Serra i
Vilamitjana, desaparegut el
passat 4 de juliol.

L’acte començarà amb la
benvinguda a càrrec de la pre-
sidenta de la Coordinadora
de Dansa de Reus, Pilar Sanz,
i tot seguit s’interpretaran les
coreografies preparades per
les escoles de dansa reusen-
ques. L’alumnat participant
lluirà samarretes de colors di-
ferents d’acord amb l’estil i el
ball que hagin d’executar. La
coreografia conjunta en ho-
menatge a Joan Serra està dis-
ponible a través d’Internet
per totes les persones inte-
ressades a participar en aques-
ta activitat.
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Exposició sobre els quadres que opten a
presidir l’espai Miró del Museu del Vermut
■ El Centre d’Art Cal Massó inau-
gura vui, a partir de les set de la ta-
da, l’exposició dels quadres que
s’han presentat per optar a ser
l’obra que presidirà l’espai Miró
del Museu del Vermut Joan Ta-
pias de Reus que s’inaugurarà
properament al centre de Reus.

Són més de 30 obres, que fins
al 13 de maig es podran veure en
horari de dimarts a dissabte de
18 a 21 h del vespre, i que el visi-

tant podrà votar i optar també al
sorteig d’un lot de productes de
VermutsMiró.Aquestavotaciópo-
pular, juntament amb la que es
farà a través de Facebook, tindrà
el seu valor en la dictaminació fi-
nal del jurat, que estarà format
per representants de la marca
Miró; pel fundador i propietari
del futur Museu del Vermut, Joan
Tapies; pel president de la Cam-
bra de Comerç de Reus, Isaac San-

romà; pel periodista Josep Bai-
ges; pel regidor de Cultura de
l’AjuntamentdeReus,JoaquimSo-
rio; i pel periodista i gerent de
Centre d’Art Cal Massó, Isaac Al-
besa.

Algunes de les obres, que en-
cara no han estat desembolica-
des, porten segell de Reus, però
d’altres han aribat de diferents
llocs del país. Hi han participat
artistes professionals i amateurs.
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El cantant jamaicà Skarra
Mucci actuarà al Reggus
■ El Reggus 2014, 21è Festival
de reggae, ska i altres herbes de
Reus, ha confirmat la presèn-
cia del jamaicà Skarra Mucci a
La Palma de Reus, el proper dia
31 de maig. Es tracta del retorn
d’un cantant jamaicà al cartell
del Reggus, després del pas de
Derrick Morgan pel festival l’any
2009. Així doncs, cinc anys des-
prés, el Festival de reggae, ska
i altres herbes de Reus tornarà

a comptar amb un artista inter-
nacional al cartell.

Skarra Mucci és un artista
jamaicà afincat a Europa, cone-
gut i aclamat com l’artista de
reggae-dancehall més calent i
dinàmic en viu del continent.
constants entre el soul, el gos-
pel, el rap, el reggae i l’R&B, el
converteixen en un artista únic
al panorama musical amb un
gran do per a la lírica.

JOAN MORALES

Falta poc més d’una setmana per-
què comenci una nova edició del
Festival de Circ Trapezi (la di-
vuitena) i Reus ja comença a res-
pirar ambient de circ. Fa uns dies
era l’emblemàtic elefant de la fi-
ra el que tombava pel centre de
la ciutat per recordar als reusencs
que el Trapezi ja és a tocar, i ara
és el Bar Campus, el conegut bar
del carrer Sant Llorenç, el que ha
inaugurat una exposició foto-
gràfica dedicada a aquest Festival
Internacional de Circ de Reus
que ja ha assolit la seva majoria
d’edat.

Fins al proper 25 de maig es
pot gaudir d’una mostra de 14 pe-
ces (18 fotografies) de la fotògra-
favascaJaioLertxundi,laqual,amb
lacol·laboraciódeGiselaMartí–en-
carregada de l’escenografia i el
grafisme–, ha convertit el Bar
Campus en una carpa de circ. «Es
tractava de donar a l’espai un am-
bient de circ i ho hem aconse-
guit», comenta la fotògrafa, que
reconeix que el Festival Trapezi
dóna molt de joc a l’hora de fer
fotografies. «Es tracta d’un es-
pectacle al carrer on el fotògraf
disposa d’una molt bona il·lumi-
nació», assegura Jaio, que ha se-
leccionat les imatges de les edi-
cions del 2001 i el 2013 de la Fira
del Circ.

L’exposició coincidirà, durant
uns dies, amb la celebració de la
divuitena edició del Festival Tra-
pezi, que començarà el pròxim
dia 8 i que s’allargarà fins a l’11 de
maig. D’aquesta forma, el Tra-
pezi assoleix la seva majoria d’edat.
Ja fa 18 anys que Reus va apostar
fort per aquesta Fira del Circ, que
pretén ser un punt de trobada en-
tre programadors, públic i exhi-
bidors i que, aquest any, més que

mai, busca accentuar el caràcter
de les companyies catalanes amb
projecció internacional. El cer-
tament d’enguany també se cen-

tra en l’evolució cap a nous for-
mats, aportant contemporaneïtat
a les propostes, lluny de l’estig-
ma del circ tradicional.

Un total de 36 companyies (12
internacionals, 21 catalanes i tres
de la resta de l’Estat) oferirarn
80 representacions, 60 més que
l’edició de l’any passat, en 15 es-
pais diferents de la ciutat.

Per primera vegada, el Trapezi
no tindrà l’espectacle inaugural
a la plaça del Mercadal que dona-
va el tret de sortida a la fira. La
direcció ho ha atribuït a l’aug-
ment de les despeses en l’orga-
nització i seguretat que suposa-
va un espectacle d’aquestes ca-
racterístiques.

Un altra novetat és l’Àrea de
professionals, un punt de troba-
da entre programadors i compa-
nyies catalanes perquè puguin
tenir un tracte més directe i pro-
fitós.
■ ■ ■
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Aquest bar del carrer Sant Llorenç acull l’exposició ‘Zirku’, on la fotògrafa
vasca Jaio Lertxundi ofereix en 18 imatges un altra mirada del Festival Trapezi
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El Campus es vesteix de circ

Imatge de l’exposició fotogràfica sobre el Trapezi que es pot veure al Bar Campus. FOTO: PERE FERRÉ

La mostra es pot visitar fins al 25 de maig. FOTO: PERE FERRÉ


