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La Fira de Circ Trapezi de Reus arrib
mortal: la voluntat de mantenir una pr

gèneres i les procedències i sense abaixa
El director artístic, Jordi Gaspar, en la s

a fons l’enginy per fer brillar l’atractiu
d’actuacions, del 8 a l’11 de maig, e

comprensible orgull del pare, Gaspar
perquè ens ajudi a subratllar alg

BELÉN

‘CABARET ELEGANCE’ 
PER ALS QUE BUSQUEN HUMOR,  
EL CIRC ESCLATA A RIURE 
D’acord, per gaudir del circ con-
temporani cal deixar de banda 
els prejudicis. Però, oi que quan 
sentiu “circ” també penseu en 
humor? Doncs en trobareu una 
ració extra en l’espectacle del 
quartet Elegants, que a més us 
posarà l’ai al cor amb els seus nú-
meros de trapezi, monocicle, 
perxa xinesa i equilibris. Potser 
els podeu discutir l’elegància, 
però no la solvència: la peça ha 
recollit diversos premis, de Te-
nerife a Holanda.  
Dv. 9 i ds. 10. Plaça del Baluard 

‘ESQUERDES’ 
PER ALS AMANTS DE LA NOVETAT, 
L’HORA DE LA DESCOBERTA  
Hotel Iocandi pertany a la cate-
goria del que Jordi Gaspar ano-
mena “les companyies més pro-
metedores” de la programació 
del Trapezi. El director els ha 
convidat per presentar un frag-
ment (20 minuts) de l’espectacle 
en què estan treballant en 
aquests moments, una trobada-
desacord entre tres personatges 
al voltant d’un trapezi fix i una 
escala. La companyia farà una 
gira dins del projecte de difusió 
del circ Camins Emergents. 
Ds. 10 i dg. 11. Pati IES Baix Camp

‘APICIRC’ 
PER ALS NENS I ELS NO TAN NENS,  
QUE TAMBÉ HI TENEN DRET  
Si pertanyeu a la casta dels des-
pistats que encara associen circ 
amb criatures, aquesta pinzella-
da de la programació del Trape-
zi us hauria de servir per com-
provar que aneu errats. “Volem 
combatre aquesta creença”, 
aclareix el director artístic de la 
Fira. Però els nens també tenen 
el seu espai a Reus, amb propos-
tes com aquesta instal·lació de 
petites cúpules on els infants de 
0 a 3 anys es trobaran cara a cara 
amb un món de titelles, objectes 
i joguines artesanals. 
Ds. 10 i dg. 11. La Granja

‘VALS BLESSÉ’ 
PER ALS QUE SE SENTEN FERITS,  
LA DANSA QUE CURA 
Es diuen Daraomaï i són una mi-
ca sanadors. O com a mínim ho 
intenten amb una proposta que 
es planteja com curar les ferides 
d’algú que se sent abandonat. 
Per fer-ho utilitzen estratègies 
que van des dels dibuixos ani-
mats fins al llançament de gani-
vets, passant per la dansa acro-
bàtica. “És una peça molt perso-
nal i visceral”, apunta Gaspar. 
Ds. 10 i dg. 11. Teatre IES Baix Camp

‘FACE NORD’ 
PER ALS MÉS INQUIETS, DANSA 
ACROBÀTICA QUE GENERA DEBAT  
“El públic es pregunta si això és 
circ o no”. Jordi Gaspar sap que 
la companyia Un Loup Pour 
L’Homme no és per als amants 
de les etiquetes. Però el treball 
d’aquest grup d’acròbates-balla-
rins s’ajusta molt bé a la seva in-
tenció de presentar a Reus una 
mostra plural dels nous llen-
guatges del circ contemporani, 
amb una bona part de joc físic, de 
recerca de la dimensió més lúdi-
ca de l’adult.  
Dv. 9 i ds. 10. La Palma

‘PELAT’ 
PER ALS QUE VALOREN L’ESFORÇ 
COL·LECTIU, UNA PARELLA IMPOSSIBLE  
Un home. I un tronc. Dos ele-
ments, de natura òbviament 
desigual, són el material artístic 
del primer espectacle ideat in-
terpretat i dirigit per Joan Ca-
talà, sota el paraigua del progra-
ma de suport a la creació de la Fi-
ra de Tàrrega (on es va estrenar), 
i presentat recentment al Mer-
cat de les Flors. Català actua sol, 
però el públic l’ajuda en un es-
pectacle que remet a la tradició 
i a l’esforç col·lectiu.  
Dv. 9 i ds. 10. Plaça del Baluard

‘INDOMADOR’ 
PER ALS AMANTS DE LA SORPRESA, 
ACROBÀCIES MOLT ANIMALS 
Quim Girón va (literalment) a la 
recerca de l’animal que tots por-
tem dins en un espectacle sor-
prenent que, com és pauta en 
aquesta fira de circ, barreja dis-
ciplines sense complexos. Gi-
rón, al capdavant de la promete-
dora companyia Animal Religi-
on, fa acrobàcies amb talons, 
imita una gallina i balla al ritme 
del fuet sense perdre mai l’hu-
mor. La peça va captivar en l’úl-
tima edició de la Fira de Tàrrega. 
Dv. 9, ds. 10 i dg. 11. Teatre IES Baix Camp
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ba a la divuitena edició amb un triple salt 
rogramació àmplia, diversa pel que fa als 
ar la qualitat, tot i un pressupost minvant.  

seva tercera edició en el càrrec, ha espremut 
u de la proposta. El resultat és una bateria 
en diferents espais de la ciutat. Amb el 
r “ho destacaria tot”, però l’hem enredat  
gunes de les propostes que hi veureu

N GINART

‘RUDO’ 
PER MIRAR DE NO CAURE, 
EQUILIBRISME DE PETIT FORMAT  
El català Manolo Alcántara era 
filferrista, una especialitat cir-
cense emparentada amb l’art 
dels funàmbuls, però a menys al-
tura. A Trapezi hi presenta “un 
espectacle sobre la precarietat”, 
com en diu Gaspar. Fa equilibris 
impossibles amb torres de fus-
ta sempre a punt de caure. I amb 
música en directe. 
Dv. 9 i ds. 10. La Palma

‘CABARET PETRIFICAT’ 
PER ALS QUE BUSQUIN POESIA 
AUTOBIOGRÀFICA (I ESTRIPADA) 
Jordi Aspar i Bet Miralta es van 
inventar el Trapezi. I ara que fa 
tres anys que no en són directors 
hi actua el Jordi, perquè la Bet 
s’ha quedat entre bambolines, 
fent-li l’acompanyament artís-
tic, en un espectacle amb força 
càrrega autobiogràfica, “una 
proposta atrevida on no falten 
les projeccions i el llançament 
de ganivets”. 
Dv. 9, ds. 10 i dg 11. Teatre Fortuny

‘DEAL’ 
PER ALS SIBARITES DE L’ESCENA,  
EL CIRC ES VA FER COREOGRAFIA  
Jordi Gaspar ha volgut barrejar 
al festival Trapezi els artistes 
emergents i els de trajectòria 
consolidada. A aquesta última 
categoria pertany Atempo Circ, 
companyia creadora d’aquest 
espectacle que fusiona circ i 
dansa, amb l’acompanyament 
en directe de la cantant turca 
Nihan Devecioglu. 
Pça. del Mercadal / Pça. de La Llibertat

‘DOMUS’ 
PER ALS MÉS EXIGENTS, GRUPS DE 
SOLVÈNCIA CONTRASTADA  
El cabaret inaugural del Trapezi 
reunirà el grup emergent (Hotel 
Iocandi) i el consolidat (Atempo 
Circ), acompanyats d’una terce-
ra companyia també de llarga 
trajectòria, Duo Laos, que desa-
fia les lleis de l’equilibri i la físi-
ca per plantejar les tensions que 
marquen la relació de parella. 
Dj. 8. Parc de Sant Jordi

‘VIOLETA’ 
PER A QUI VULGUI UN POTI-POTI  
DE TALENTS I ESPECIALITATS  
¿El cos us demana un menú de-
gustació d’equilibrismes? Doncs 
aquí el teniu, servit amb la il·lu-
sió d’un grup d’artistes joves de 
trapezi fix, perxa xinesa, escala 
lliure, roda Cyr i quadrant rus. 
Són el col·lectiu La Persiana, 
amb una proposta que es pre-
senta com un cabaret concert. 
Dv. 9, ds. 10 i dg. 11. Plaça del Mercadal

‘CHEREPAKA’ 
PER ALS FANS DEL CONTORSIONISME, 
PERÒ NO HO INTENTEU A CASA  
La quebequesa Andréane Le-
clerc va començar a practicar 
contorsions impossibles quan 
només tenia nou anys. El seu vir-
tuosisme l’ha portat a formar 
part de grans circs i companyies, 
com l’Éloïze o la Bremer Shakes-
peare Company. A Cherepaka 
s’inspira en les obres del pintor 
Francis Bacon i representa la 
mort d’una tortuga, una metàfo-
ra del que perdura (la closca) i el 
que desapareix (la carn). 
Dv. 9, ds. 10 i dg. 11. Cal Massó

‘MARÉE BASSE’ 
PER ALS PARTIDARIS DELS ‘CLOWNS’ 
DEL SEGLE XXI  
No penseu en augustos i contra-
agustos, imagineu-vos un espec-
tacle que explora la convivència 
entre dos paios capaços de fabri-
car amb les seves mans tot tipus 
d’artefactes impossibles. Dos 
homes immersos en unes situa-
cions delirants que “tenen un 
humor finíssim”, diu Jordi Gas-
par d’aquests integrants de la 
Compagnie Sacékripa, a qui la 
premsa francesa ha batejat com 
“els MacGyver del circ”.  
Dv. 9, ds. 10 i dg. 11. Plaça de la Patacada

‘BÊTES DE FOIRE’ 
PER ALS DEFENSORS DE LA TRADICIÓ, 
ARTESANIA SOTA CARPA  
Els francesos que es dediquen al 
circ tenen una sòlida història i 
una acurada formació. Laurent 
Cabrol i Elsa DeWitte prenen la 
part formalment més visible de 
la tradició circense, la vela, per 
desenvolupar-hi una història 
particular i íntima. Per constru-
ir-la barregen poesia, teatre de 
titelles i d’objectes i la voluntat 
de fer brollar d’una manera no-
va les emocions del públic, la 
matèria primera del circ. 
Ds. 10 i dg. 11. Vela del parc de Sant Jordi


