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- El Trapezi celebra enguany
la divuitena edició. Com ha
progressat el festival en
aquests anys?
- El festival d’aquest any és un
Trapezi d’evolució. Ens els úl-
tims anys ens hem adaptat a
noves perspectives, nous pres-
supostos, etc. Enguany ens
hem centrat en la internacio-
nalitat per tornar a col·locar el
Trapezi on estava i on ha estat
sempre.

- Com ha estat aquesta feina?
- Hem cregut imprescindible
internacionalitzar el festival a
través de diferents xarxes eu-
ropees de circ i que aglutinen
centres de creació, teatres,
programacions, etc. L’objectiu
és que la gent no perdi el Tra-
pezi de vista. I de retruc inter-
nacionalitzem el treball de les
companyies catalanes.

- Com és la posada en escena
del festival d’aquest any?
- El Trapezi inclou canvis de
format, d’espais, etc. Per exem-
ple els espectacles de cabaret
de La Palma els hem traslladat
al Parc de Sant Jordi . D’altra
banda, també hem tornat a
ocupar altres espais que en edi-

cions anteriors no s’utilitza-
ven.

- L’espectacle inaugural tam-
bé és una novetat.
- Sí. L’hem traslladat de la plaça
del Mercadal al Parc de Sant
Jordi. Hem reconvertit el caba-
ret de la mitjanit en l’especta-
cle Domus. Enguany ens hem
centrat en una proposta més
petita que poguéssim absorbir
millor.

- Què es podrà veure?
- És un espectacle de creació
dirigit per l’artista Jorge Al-
buerne. Un tast de tres de les
companyies que actuaran en
aquesta divuitena edició: Hotel
iocandi, Duo Laos i Atempo
Circ.

- En aquesta edició s’han re-
cuperat diversos espais de la
ciutat.
- Tornarem a ocupar llocs com
el Centre d’Art Cal Massó, el
Bravium Teatre, etc. També
ocuparem la plaça de la Pataca-
da, amb la instal·lació d’una ve-
la, o el Parc de Sant Jordi, on hi
torna a haver una vela, a més
dels tradicionals llocs d’altres
edicions com la plaça del Mer-
cadal, la plaça del Teatre o les
Peixateries Velles.

- Quines noves tendències
circenses es podran veure a
partir d’avui?
-Al festival estarà present la
xarxa Autopistas, integrada per
socis del Quebec, Amèrica del
Nord, països nòrdics, França i
Catalunya. La idea és poder do-
nar circuit a diferents compa-
nyies, que actuaran a Reus amb
el suport d’aquesta xarxa.

- En aquesta línia es proposa
‘Dóna’m una pista’.
- La proposta té una doble in-
tencionalitat. Donar una pista
als artistes, és a dir, una escena
on actuar i ensenyar els seus
processos de creació. Al mateix
temps donem una pista al pú-
blic perquè pugui veure com es
treballa. S’exhibiran tres es-
pectacles en procés de creació.

- En la programació també hi
ha propostes de petit format
i de proximitat.
- Aquest format permet al pú-
blic estar més a prop de l’es-
pectacle, veure com respira
l’artista, intuir una mirada, etc.
Són espectacles més escènics.

- Quin és l’estat de salut del
circ a Catalunya?
- Els qui treballem en aquest
sector tenim la sort que sempre
ens hem espavilat. El circ té un
llenguatge molt universal. Es
parla poc, té molt de gest, són
acrobàcies i expressió. Sempre
ens ha salvat anar a treballar a
fora. Tot i que amb la crisi ja no
es crea tant i no hi ha tantes aju-
des públiques, ha crescut l’in-
tercanvi de tècniques i les pos-
sibilitats de fer circ.

Diari

Reus fa volar
el Trapezi

La 18a Fira del Circ de Catalunya
s’estrena avui amb l’espectacle

‘Domus’ al nou cabaret del
Parc de Sant Jordi (22.30 h)

Jordi Gaspar és el director artístic de la Fira del Circ de Catalunya, que
enguany celebra la divuitena edició. FOTO: ALBA MARINÉ

«El festival ha evolucionat amb
nous formats i nous espais»

JORDI GASPAR · DIRECTOR ARTÍSTIC
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La màgia del circ torna a les pla-
ces, carrers, teatres i carpes de
ReusambladivuitenaediciódelTra-
pezi, la Fira del Circ de Catalunya
2014 que aquest any assoleix la
majoriad’edatacompanyada d’un
total de 36 companyies, 21 de les
quals són catalanes, 12 internaci-
onals i 3 de la resta de l’Estat. Re-
alitzaran més de 80 actuacions a
la capital del Baix Camp.

Artistes procedents d’arreu
del món presentaran les seves
produccions artístiques centra-
des en els equilibris i trapezis,
les acrobàcies, els malabars, la
perxa xinesa o la contorsió, però
també en altres disciplines com
són la dansa i les arts plàstiques
que, per primera vegada, també
s’apropiaran dels diferents es-
pais per fer volar la imaginació
dels amants del circ.

La Fira del Circ d’enguany
mostra una clara intenció d’ apos-

tar pels artistes emergents, la no-
va creació i l’experimentació, la
transversalitat i convivència de
llenguatges, noves tendències
en la posada en escena, així com
la innovació i el risc que fan del circ
una experiència única. Tot això
juntament amb la varietat de for-
mats que Reus posa a disposició
del Trapezi (vela, sala, carrer, ca-
baret i itinerants) pretenen fa-
cilitar la projecció internacional
tant del certamen com del circ
català. Amb aquesta intenció de
mirar portes enfora i que el Tra-
pezi sigui un punt de trobada anu-
al per al sector, diversos organis-
mes institucionals s’impliquen
en aquesta edició de la Fira. Amb
la mateixa intenció, Trapezi 2014
accedeix a xarxes europees com
ara CircusNext, Autopistas o Ca-
mins Emergents.

També s’ha apostat per con-
vocar programadors catalans, es-

panyols i estrangers al voltant
d’un espai de trobada de profes-
sionals durant el dissabte, que
posarà en contacte companyies
actuants i possibles compradors
o finançadors dels espectacles, i
on els participants del Trapezi
podran mostrar la seva feina, ex-
posant els seus materials de difu-
sió, maquetes o suports audio-
visuals.

L’Associació de Professionals
del Circ de Catalunya (APPC)
gestionarà un punt d’informació
en aquest espai amb tot el catà-
leg de propostes artístiques de
les companyies de circ del país i
presentarà la nova web catcirc.cat.
Un col·loqui sobre dramatúrgia
en els espectacles de circ con-

clourà la jornada especialment
dedicada als professionals.

Veles, La Palma i teatres
Durant els dies de la Fira, Reus
alça dues veles per acollir dos es-
pectacles francesos: Bétes de Foi-
re – Petit théatre de gestes al Parc
de Sant Jordi i Marée Basse de la
companyia Sacékripa. La prime-
ra vela, amb un aforament de 130
persones, ofereix a l’espectador
el treball de dos artistes que com-
binen la dansa, el circ, el teatre
d’objectes i les titelles. La sego-
na és un element imprescindible
per a l’espectacle, ja que desco-
breix la relació entre els dos pro-

tagonistes de la trama, a través
de situacions absurdes.

La Palma de Reus torna a ser
un dels escenaris on es respira
ambient de circ. En aquesta di-
vuitena edició, acull Face Nord,
de la companyia francesa Un Loup
pour l’homme, en què l’home
adult intentarà retrobar la inno-
cència lúdica del nen; i Rudo, del
català Manolo Alcántara, un joc
d’equilibris amb torres de caixes
que simbolitzen els perills i els
anhels de la vida.

Per al circ de sala que cada cop
té més protagonisme, els teatres
de Reus són pilars de la Fira Tra-
pezi. El Teatre Fortuny, el Tea-

M. B.

-Què és el que destaca de
Reus com a capital del circ?
- Reus té un vincle molt conso-
lidat amb el món del circ i de les
arts escèniques en general. En-
guany Trapezi arriba a les di-
vuit edicions i tant la ciutada-
nia com el teixit cultural tenen
interioritzada aquesta fira com
a part essencial de la identitat i
la programació cultural reu-
senca. Gairebé quaranta com-
panyies, amb 12 espectacles in-
ternacionals, 21 de nacionals i 3
de la resta de l’Estat, que supo-
sen més de 80 representacions,
fan de Reus la capital del circ
del nostre país. Recentment
hem posat en marxa el Giny,

Centre de les Arts Gestuals i
del Circ de Reus, com una con-
seqüència lògica del fort arrela-
ment del món del circ a la nos-
tra ciutat.

- El Trapezi és un festival de
referència internacional.
Com s’aconsegueix mantenir
aquesta visió?
- És una feina d’anys en què
Reus ha mantingut el criteri de
programar espectacles i com-
panyies de primer nivell inter-
nacional. Trapezi s’ha fet un
nom com a cita de referència
internacional tot apostant per
la qualitat i l’originalitat.

- La Fira del Circ s’ha guanyat
un lloc destacat en el món

cultural. Quin és el compro-
mís de la ciutat en les prope-
res edicions?
- El compromís és mantenir
una oferta de primer nivell,
atractiva per al públic, que
aporti propostes innovadores i
originals en la combinació dels
llenguatges artístics i, al mateix
temps, aprofundir en el vessant
de fira per afavorir la funció
d’aparador internacional de les
companyies que hi participen
dins el mercat escènic de con-
tractacions.

- Durant tots aquests anys,
què ha deixat Trapezi en la
memòria col·lectiva de Reus?
- Trapezi ens ha fet créixer com
a ciutat i ens ha enriquit cultu-

ralment. Cada edició de Trape-
zi ens ha deixat un vincle emo-
cional farcit de rialles, sorpre-
sa, expectació i sensibilitat ino-
blidable.

-En quins aspectes ha madu-
rat el festival en les últimes
edicions?
- La fira Trapezi és un gran pro-
jecte de ciutat que és possible

gràcies a l’esforç conjunt de di-
verses administracions, molts
professionals de dins i fora vila,
moltes entitats i, en definitiva,
una ciutadania i un públic que
estimen el circ i les arts escèni-
ques. Aquest patrimoni col·lec-
tiu és una força aglutinadora
que Reus lidera arreu del país i
que té per endavant un futur
encara millor.

Carles Pellicer, alcalde de Reus, reconeix la ciutat com a ‘capital del circ
del nostre país’. FOTO: ALBA MARINÉ/DT

«Trapezi és una cita de
referència internacional»

CARLES PELLICER · ALCALDE DE REUS

La Fira aposta per la internacionalit-
zació de la factoria circense catala-
na i el reforç en l’àmbit professional

Torna la màgia
del circ amb el
festival Trapezi

‘Heian’, de la companyia andalusa Zen del Sur, utilitza l’humor, verticals i la música e

36
companyies
participen en el Trapezi,
21 de les quals són
catalanes, 3 estatals i
12 són estrangeres
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tre de l’IES Baix Camp, Cal Mas-
só i Bravium Teatre acullen cinc
espectacles de circ de sala. Ca-
baret Petrificat, d’Escarlata Cir-
cus, neix d’un retorn als inicis de
la vida, en un cabaret visual, po-
ètic i pulsatiu. Les companyies
Animal Religion i Daraomai-zuid
presenten dues propostes multi-
disciplinàries: Indomador, que
parla de la por i de l’acceptació
d’un mateix a través del contac-
te amb el món animal; i Vals-Bles-
sé(e), una reflexió sobre les feri-
des que pateix l’ésser humà quan
se sent abandonat. També om-
pliran els teatres Cherepaka, del
quebequès Andréane Leclerc i la

seva contorsió, i 1 1/2 La història
d’Antero, de la companyia noru-
ega Odenn Productions, un mun-
tatge a cavall entre el circ i les ti-
telles.

Espectacles pels carrers
Finalment, desenes d’especta-
cles gratuïts pretenen omplir els
carrers de gom a gom. Atempo
Circ presenta dues propostes a
la Fira, Deal i Invisibles, en què fu-
sionen diversos gèneres per ofe-
rir poesia visual i presència es-
cènica. Esquerdes, d’Hotel iocan-
di, reflexiona sobre la fugida i el
desig al pati de l’IES Baix Camp.
Els valencians La Trócola i els

andalusos Zen del Sur són dues
de les propostes de la resta de
l’Estat que es podran veure en la
Fira i que,lluny desersimilars,bar-
regen el circ amb la dansa acro-
bàtica. Pelat, de Joan Català; Ca-

baret Elegance, de la companyia
Elegants; No te metas esto en la bo-
ca, dels francesos Les dessous de
Barbara; i el showman Gorka Gan-
so, amb Walkman, són les pro-
postes que completen el progra-
ma de carrer d’aquesta edició .

A banda, els més petits tam-
bé poden experimentar les emo-
cions del circ i les titelles amb
Apicirc a La Granja, una iniciati-
va ideada por Pessic de Circ.

En paral·lel a les presentaci-
ons i els espectacles, l’elefant del
Trapezi es passejarà per Reus
acompanyat dels artistes que se-
guiran el seu camí i per acabar
d’enriquir el programa la Fira

proposa una sèrie d’activitats
gratuïtes, entre les quals desta-
quen exposicions fotogràfiques,
tallers d’espectadors o concerts
de vermut. Altres projectes com
Dóna’m una pista, que aposten
per l’exhibició de treballs en pro-
cés de creació; l’espai Covador, que
mostrarà una selecció dels tre-
balls de les escoles de circ Roge-
lio Rivel de Barcelona i Caram-
pa de Madrid en un espectacle
presentat en forma de cabaret; o
el nou Trape-xic, destinat per a in-
fants entre 0 i 5 anys, són alguns
exemples de la voluntat d’acos-
tar la realitat del circ en totes les
seves expressions al públic.–M. B.

M. B.

- El Trapezi celebra enguany
la seva majora d’edat. Com
han estat aquests 18 anys?
- Han estat divuit anys molt
fructífers per a la ciutat i per
al seu teixit cultural. Ens han
permès consolidar una oferta
d’arts escèniques singular,
que ens diferencia com a ciu-
tat. Han estat divuit edicions
amb el denominador comú de
la qualitat i la bona acollida
per part del públic.

- Per què Reus necessita la
Fira del Circ?
- Més que una qüestió de ne-
cessitat, jo parlaria d’una vo-
luntat de viure el circ de ma-

nera permanent, d’una relació
natural de la ciutat amb les
arts escèniques, que es tra-
dueix en la rica programació
dels nostres teatres, festivals
com el COS i el Trapezi, o el
projecte ja fet realitat de dis-
posar d’un centre de formació
propi en aquest camp, el Giny.

Són parts d’una mateixa línia
de treball que fins a cert punt
s’alimenten entre elles d’una
manera fluida. Reus, doncs, té
com a vocació de ciutat orga-
nitzar la fira Trapezi i fer-la
viure i créixer.

- El Trapezi és una oportuni-
tat per gaudir del talent de
companyies d’àmbit nacio-
nal i internacional.
- Per descomptat. Es tracta
d’una plataforma de presenta-
ció de noves propostes del
nostre país i estrangeres, que
cada any es consolida més
com a cita per a programadors
i companyies que volen gene-
rar dinàmiques de treball dins
l’àmbit del circ.

- Quin és el potencial circen-
se de la ciutat?
- Cada dia són més les perso-
nes que volen formar-se i
conèixer directament el món
del circ i les arts gestuals. El
Trapezi ha deixat un pòsit
molt fort en aquest sentit, i
molts joves i aficionats a les
arts escèniques s’acosten al
Giny per treballar de manera

rigorosa en aquest món. Crec
que amb els anys es compro-
varà l’encert d’haver iniciat el
camí de la formació des de
l’àmbit municipal. D’altra
banda, Reus ja té un nom en el
mapa del món del circ a Euro-
pa, de manera que plantejar-se
nous reptes per mantenir i mi-
llorar aquest nom sempre serà
benvingut.

Joaquim Sorio, regidor de Cultura i Joventut de Reus, assegura la vocació
de ciutat per fer viure i créixer la Fira del circ. FOTO: PERE FERRÉ

«Tenim voluntat de viure el
circ de manera permanent»

JOAQUIM SORIO · REGIDOR DE CULTURA I JOVENTUT

en directe per emocionar l’espectador amb la fusió d’aquestes arts. FOTO: DT

El Parc de Sant Jordi, a punt. Ahir es va ultimar la instal·lació de la carpa al Parc de Sant Jordi, l’espai del
Trapezi que aquesta nit serà l’escenari del cabaret d’obertura. L’espectacle, que es representarà a les 22.30 h,
donarà el tret de sortida a la Fira del Circ de Catalunya 2014. FOTO: ALBA MARINÉ

80
espectacles
i més es podran gaudir
a les veles, La Palma,
els teatres i pels carrers
de Reus

«Molts joves

s’acosten al Giny per

treballar de manera

rigorosa en el món de

les arts escèniques»
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AV U I D I J O U S , 8 D E M A I G

19.00 h. PALAU BOFARULL .
Inauguració exposició Marta Gar-
cia Cardellach.
20.00 h. CAL MASSÓ. Presenta-
ció Trapezi 2014. Durada 30’.
22.30 h. PARC DE SANT JORDI.
Cabaret d’obertura. Durada 35’.

DEMÀ DIVENDRES, 9 DE MAIG

17.45 h. PLAÇA DE LA PATACA-
DA. “Marée Basse” Compagnie
Sacékripa. Preu de l’entrada:
5 euros. Durada 45’.
18.00 h. INICI PL. DEL MERCA-
DAL - FINAL PL. LLIBERTAT. L’Iti-
nerant. Elefant de Trapezi, “Ta-
rarear” (David Batlló), “Oyeblikk
Alene” (Xavier Sánchez), “Upside
Down” (Duo Laos) i “Els” (Aman-
da Righetti). Durada 70’.
18.00 h. PLAÇA DE LA LLIBERTAT.
“Potted” La Trócola. Durada 35’
18.00 h. PLAÇA DEL MERCADAL.
“Violeta” Col.lectiu La Persiana.
Durada 55’.
18.30 h. PLAÇA DEL BALUARD.
“Cabaret Elegance” Elegants. Du-
rada 55’.
18.45 h. TEATRE IES BAIX CAMP.
“Vals Blessé” Daraomaï. Preu de
l’entrada: 5 euros. Durada 50’.
19.15 h. PLAÇA D’EVARIST
FÀBREGAS. “No te metas eso en
la boca” Les dessous de Barbara.
Durada 50’.
19.15 h. LLAC DEL PARC DE SANT
JORDI. “Funambul” Pierre Deaux.
Durada 30’.

20.00 h. PLAÇA DE LA LLIBER-
TAT. “Invisibles” Atempo Circ.
Durada 35’.
20.15 h. PLAÇA DEL BALUARD.
“Pelat” Joan Català. Durada 40’.
20.15 h. CAL MASSÓ. “Cherepa-
ka” Andréane Leclerc. Preu de
l’entrada: 5 euros. Durada 25’.
21.00 h. VELA DEL PARC DE
SANT JORDI. Bêtes de foire-Petit
théâtre de gestes. Preu de l’entra-
da: 10 euros. Durada 60’.
21.00 h. TEATRE FORTUNY. “Ca-
baret Petrificat” Escarlata Circus.
Preu de l’entrada: 10 euros. Dura-
da 60’.
22.00 h. LA PALMA. “Face Nord”
Un loup pour l’homme. Preu de
l’entrada: 10 euros. Durada 60’
22.15 h. PLAÇA DE LA PATACA-
DA. “Marée Basse” Compagnie
Sacékripa. Preu de l’entrada: 5 eu-
ros. Durada 45’.
22.30 h. PLAÇA DEL MERCADAL.
“Deal” Atempo Circ. Durada 60’
23.00h. PLAÇA D’EVARIST
FÀBREGAS. “Heian” Zen del Sur.
Durada 60’.
23.15 h. TEATRE IES BAIX CAMP.
“Indomador” Animal Religion.
Preu de l’entrada: 5 euros. Durada
55’.
23.45 h. LA PALMA. “Rudo” Cia.
Manolo Alcántara. Preu de l’en-
trada: 5 euros. Durada 55’.
24.30 h. PARC DE SANT JORDI.
Cabaret: “Río por no llorar” (Ca-
rola Aramburu), “Els” (Amanda
Righetti), “Lo quieto del movi-
miento” (Juana Beltran), “Upside
down” (Duo Laos).

DIS SABTE, 10 DE MAIG

11.00-13.00 h. LA GRANJA (ES-
PAI INFANTIL). “Apicirc” Pessic
de Circ.
12.00 h. PATI IES BAIX CAMP.
“Esquerdes” Hotel iocandi. Dura-
da 20’.
12.00 h. PLAÇA DEL TEATRE.
“Walkman” GANSO&cia. Durada
50’.
12.30 h. LLAC DEL PARC DE
SANT JORDI. “Funambul” Pierre
Deaux. Durada 30’.
13.00 h. BRAVIUM TEATRE. “1 1/2
La història d’Antero” Oddmann
Productions. Preu de l’entrada: 5
euros. Durada 35’.
13.00 h. PLAÇA DEL BALUARD.
“Pelat” Joan Català. Durada 40’
16.00-19.00h LA GRANJA (ESPAI
INFANTIL). “Apicirc” Pessic de
Circ.
16.00-19.00 h. PLAÇA D’EVA-
RIST FÀBREGAS. Tallers del Giny,
especial Trapezi.
16.00 h. ESPAI PROFESSIONALS
(CAL ROFES). Presentació del
web Circat.cat i del projecte Au-
topista. Circus Dissemination.
16.30 h . PATI IES BAIX CAMP. “El
Covador” Escola Rogelio Rivel i
Carampa. Durada 80’.
16.30 h. ESPAI PROFESSIONALS
(CAL ROFES) Col·loqui “Drama-
túrgia al circ”.
18.00 h. PLAÇA DEL MERCADAL.
“Violeta” Col.lectiu La Persiana.
Durada 50’.
18.00 h. TEATRE IES BAIX CAMP.
“Vals Blessé” Daraomaï. Preu de
l’entrada: 5 euros. Durada 50’.
18.00 h. PLAÇA DE LA LLIBERTAT.
“Potted” La Trócola. Durada. 35’.
18.00 h. INICI PLAÇA DEL MER-
CAT CENTRAL- FINAL PLAÇA LLI-
BERTAT. L’Itinerant: Elefant de
Trapezi, “Tararear” (David
Batlló), “Lo quieto del movimien-
to” (Juana Beltran), “Upside
down” Duo Laos, “Els” (Amanda
Righetti).
18.30 h. PLAÇA DEL TEATRE.
“Walkman” GANSO&Cia. Durada
50’.
18.30 h. PLAÇA DE LA PATACA-
DA. “Marée Basse” Compagnie
Sacékripa. Preu de l’entrada: 5 eu-
ros. Durada 45’.
19.15 h. LLAC DEL PARC DE SANT
JORDI. “Funambul” Pierre Deaux.
Durada 30’.
19.15 h. PLAÇA D’EVARIST
FÀBREGAS. “No te metas eso en
la boca”. Les dessous de Barbara.
Durada 50’
19.30 h. PLAÇA DEL BALUARD.
“Cabaret Elegance” Elegants. Du-
rada 55’.
20.00 h. PLAÇA DE LA LLIBER-
TAT. “Invisibles” Atempo Circ.
Durada 35’.
20.15 h. PLAÇA D’EVARIST
FÀBREGAS. “Pelat” Joan Català.
Durada 40’ .
20.30 h. CAL MASSÓ. “Cherepa-
ka” Andréane Leclerc. Preu de
l’entrada: 5 euros. Durada 25’.
21.00 h. VELA DEL PARC DE
SANT JORDI. Bêtes de foire-Petit

théâtre de gestes. Preu de l’entra-
da: 10 euros. Durada 60’.
21.00 h. TEATRE FORTUNY. “Ca-
baret Petrificat” Escarlata Circus.
Preu de l’entrada: 10 euros. Dura-
da 60’.
22.00 h. ESPAI PROFESSIONALS
(CAL ROFES). Dóna’m una pista.
Mostra de processos de creació
de propostes de CircusNext i de
la convocatòria de Trapezi amb la
Central de Circ
22.00 h. LA PALMA. “Face Nord”
Un loup pour l’homme. Preu de
l’entrada: 10 euros. Durada 60’.
22.15 h. PLAÇA DE LA PATACA-
DA. “Marée Basse” Compagnie
Sacékripa. Preu de l’entrada: 5
euros. Durada 45’ .
22.30 h. PLAÇA DEL MERCADAL.
“Deal” Atempo Circ. Durada 60’
23.00h. PLAÇA D’EVARIST
FÀBREGAS. “Heian” Zen del Sur.
Durada 60’.
23.15 h. TEATRE IES BAIX CAMP.
“Indomador” Animal Religion.
Preu de l’entrada: 5 euros. Durada
55’
23.15 h. LA PALMA. “Rudo” Cia.
Manolo Alcántara. Preu de l’en-
trada: 5 euros. Durada 55’.

24.30 h. PARC DE SANT JORDI.
Cabaret: “Río por no llorar” (Ca-
rola Aramburu), “Esquerdes”
(Hotel iocandi), “Upside down”
(Duo 13 Laos), “Oyeblikk Alene”
(Xavier Sánchez).

DIUMENGE, 11 DE MAIG

11.00-13.00 h. LA GRANJA (ES-
PAI INFANTIL). “Apicirc” Pessic
de Circ.
12.00 h. BRAVIUM TEATRE. “1 1/2
La història d’Antero” Oddmann
Productions. Preu de l’entrada: 5
euros. Durada 35’.
12.00 h. PATI IES BAIX CAMP.
“Esquerdes” Hotel iocandi. Dura-
da 20’.
12.00 h. INICI PLAÇA DEL MER-
CAT CENTRAL - FINAL AJUNTA-
MENT. L’Itinerant: L’Elefant de
Trapezi, “Tararear” (David
Batlló), “Lo quieto del movimien-
to” (Juana Beltran), “Río por no
llorar” (Carola Aramburu).

12.30 h. PLAÇA DE LA PATACA-
DA. “Marée Basse”Compagnie
Sacékripa. Preu de l’entrada: 5
euros. Durada 45’
13.00 h. TEATRE IES BAIX CAMP.
“Vals Blessé” Daraomaï. Preu de
l’entrada: 5 euros. Durada 50’.
13.00 h. PLAÇA DE LA LLIBER-
TAT. “Potted” La Trócola. Durada
35’.
13.30 h. PLAÇA DEL MERCADAL.
Vermut Popular.
16.00-19.00h. LA GRANJA (ESPAI
INFANTIL). “Apicirc” Pessic de
Circ.
16.30 h. PATI IES BAIX CAMP. “El
Covador“ Escola Rogelio Rivel i
Carampa. Durada 80’.
18.00 h. PLAÇA D’EVARIST
FÀBREGAS. “Heian” Zen del Sur
Durada 60’ .
18.00 h. TEATRE FORTUNY. “Ca-
baret petrificat” Escarlata Cir-
cus. Preu de l’entrada: 10 euros.
Durada 60’.
18.00 h. PLAÇA DE LA LLIBER-
TAT. “Invisibles” Atempo Circ.
Durada 35’ .
18.30 h. TEATRE IES BAIX CAMP.
“Indomador” Animal Religion.
Preu de l’entrada: 5 euros. Du-

rada 55’.
18.30 h. PLAÇA DE LA PATACA-
DA. “Marée Basse”Compagnie
Sacékripa. Preu de l’entrada: 5
euros. Durada 45’
19.00 h. VELA DEL PARC DE
SANT JORDI. Bêtes de foire-Petit
théâtre de gestes. Preu de l’en-
trada: 5 euros. Durada 60’.
19.00 h. PLAÇA D’EVARIST
FÀBREGAS. “No te metas eso en
la boca”Les dessous de Barbara.
Durada 50’.
19.00 h. PLAÇA DEL TEATRE.
“Walkman” GANSO&Cia. Dura-
da 50’.
19.00 h. CAL MASSÓ. “Cherepa-
ka” Andréane Leclerc. Preu de
l’entrada: 5 euros. Durada 25’ .
19.30 h. INICI IMAC - FINAL MER-
CADAL. Elefant de Trapezi. Dura-
da 30’.
20.00 h. PLAÇA DEL MERCA-
DAL. “Violeta” Espectacle de
Cloenda Col.lectiu La Persiana.
Durada 50’.

‘Rudo’, del català Manolo Alcántara, juga amb la inestabiliatat de torres
de caixes que simbolitzen els perills i anhels de la vida. FOTO: DT

Durant el Trapezi de l’any passat, tant nens com adults van gaudir de les
actuacions dels acròbates de la Fira del Circ. FOTO: DT

Els espectacles a l’aire lliure i l’ambient de circ van omplir places i carrers
de Reus, durant l’edició de la Fira de l’any passat. FOTO: DT

La programació
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