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wEn la subhasta d’art impres-
sionista i modern celebrada a
Christie’s de Nova York es van
vendre obres per valor de 205
milions d’euros. Una dotzena
d’obres de Pablo Picasso van
ser venudes per 62,5 milions
(el preu més alt es va pagar per
un retrat de Dora Maar, per
16,2). Le serpent à coquelicots...
de Joan Miró es va vendre per
9 milions i Moment of transi-
tion, de Dalí, per 6,6. Aquesta
última obra pertany a la sèrie
sobre la platja de Roses travessa-
da per una tartana. / Redacció

wEl president de la Fundació
Montblanc de la Cultura, Lutz
Bethge, va lliurar ahir a la tarda
a Madrid, acompanyat del con-
seller delegat de Montblanc Ibe-
ria, Hubert Wiese, el premi del
mecenatge cultural 2014 a la
galerista Helga de Alvear. El
premi, lliurat a la mateixa ga-
leria Helga de Alvear, és en re-
coneixement a la implicació de
la seva propietària en el món
de l’art contemporani, com a
mecenes cultural i per la crea-
ció del Centre d’Arts Visuals
de Càceres. / Redacció

Vendesmilionàries
dePicasso,Miró
iDalí aNovaYork

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El Trapezi es “reformata”. Des-
prés de dos anys a mig gas per
les estretors pressupostàries, la
Fira del Circ de Catalunya, que
se celebra a Reus des del 1997,
viu des d’avui i fins diumenge el
rellançament definitiu. Una
edició en la qual participen 21
companyies catalanes, tres de la
resta de l’Estat i 12 d’internacio-
nals, que inundarà Reus de circ

i que s’obre aquesta nit amb el
cabaret Domus, un petit tast de
tres de les companyies –Hotel
Iocandi, Duo Laos i Atempo
Circ– que actuaran durant el
Trapezi, una fira que vol ser un
agent fonamental al circ català.
El seu director artístic, Jordi

Gaspar, explica que han “refor-
matat” el Trapezi per adaptar-
lo als temps actuals, mostrant el

circ que es crea avui a Ca-
talunya i fent que aquests
nous espectacles entrin
en xarxes de producció i
exhibició internacionals.
Una empenta important a
un circ que, diu Gaspar,
comença a despertar inte-
rès a l’exterior gràcies a
una personalitat que es di-
ferencia “del circ francès
o del nòrdic, aramolt efer-
vescent”. Però recorda
que, malgrat l’interès que
desperta fora el circ cata-
là, li falten encara molts
mitjans per avançar, des
de més centres de creació
a un circuit d’exhibició,
“tot i que el sector està
acostumat a treballar
amb precarietat”.
Per al Trapezi d’aquest

any, diu, a més de l’im-
puls al circ català presen-
ta una programació varia-
da i de qualitat que dóna
suport a les noves estèti-
ques “perquè hi pugui ha-
ver una evolució”. Per-
què, subratlla, “amb teatre, dan-
sa, marionetes i arts plàstiques,
el circ d’avui ja no consisteix en
el més difícil encara, sinó que
en ell hi ha crítica, idees, sensa-
cions, emocions”. En aquest sen-

tit, vol que el públic vegi que el
circ actual pot entrar a qualse-
vol teatre i no només en carpes.
Encara que, de carpes, n’hi

haurà, però amb dos especta-
cles francesos que expliquen

moltes històries: Bêtes de
foire, de Petit Théâtre de
Gestes –amb la doma
d’un gosset, una pràctica
que eludiria la nova llei
catalana que vol prohibir
el circ amb animals sal-
vatges–, iMarée basse de
Sacékripa, els mcgyver
del circ francès. En can-
vi, al teatre a l’aire lliure
La Palma hi haurà molta
fisicitat amb els france-
sosUnLouppour l’Hom-
me i el català Manolo Al-
cántara. En circ de sala,
el teatre Fortuny acollirà
el Cabaret petrificat dels
Escarlata circus dirigit
per Jorge Picó, i a l’insti-
tut Baix Camp es veurà
la força d’Indomador,
d’Animal Religion. La
contorsionista quebeque-
sa Andréane Leclerc se-
rà a Cal Massó amb Che-
repaka, i la malabarista
noruega Frida Odden
Brinkmann crearà amb
titelles 1 1/2 La història

d’Antero al Bravium Teatre. El
circ de carrer omplirà la ciutat
amb desenes de propostes gra-
tuïtes i divendres i dissabte hi
haurà un cabaret circense amit-
janit al parc Sant Jordi.c
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La companyia Un Loup pour l’Homme

El director del
Trapezi vol donar
suport a un circ que
superi el tòpic del
més difícil encara
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Aconsegueix amb La Vanguardia una col·lecció única: HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

NATIONAL GEOGRAPHIC DESCOBREIX EL COSTAT MÉS EXCITANT DE LA HISTÒRIA

125 ANYS FENT HISTÒRIA
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INFORMACIÓ PER A SUBSCRIPTORS. 2 opcions: 1. Quiosc. 2. A domicili: obtingueu la col·lecció completa dels 30 llibres en tres enviaments de 10 llibres durant els mesos de juliol, setembre i inals de novembre, al preu especial de 249 € (despeses
d’enviament incloses), per la qual cosa haureu de reemborsar 83 € en el moment de rebre cada un dels tres enviaments. Reserves exclusivament a www.lavanguardiashopping.com.
INFORMACIÓ PER A LECTORS. 2 opcions: 1. Quiosc. 2. A domicili: obtingueu la col·lecció completa dels 30 llibres en tres enviaments de 10 llibres durant els mesos de juliol, setembre i inals de novembre, al preu de 279 € (despeses d’enviament
incloses), per la qual cosa haureu de reemborsar 93 € en el moment de rebre cada un dels tres enviaments. Reserves exclusivament a www.lavanguardiashopping.com.
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National Geographic fa 125 anys que descobreix la història
per a tu i la mostra a la humanitat: l’obertura de la tomba
de Tutankamon, la investigació de les restes de Trafalgar,
la troballa de les ruïnes de Machu-Picchu... Per això, ningú
millor que ells per explicar-te la història d’una manera
diferent i amb més de 5.000 imatges.

PANORAMA

LafiraTrapezies “reformata”per
impulsar laprojecciódelcirccatalà
El certamen circense de Reus reuneix des d’avui 36 companyies de tot el món


