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C om un déjà-vu, van co-
mençar a caure les prime-
res gotes alhora que s’en-

cenien les llums i començava a
sonar la música d’un contrabaix
de cabaret. El tradicional espec-
tacle d’inauguració del Trapezi,
que enguany es va celebrar al Parc
de Sant Jordi en comptes de la
plaça del Mercadal, va centrar
l’atenció dels centenars d’espec-
tadors, que aquest cop van poder
seure, amples, per gaudir del show.

L’espectacle es va adaptar al
context socioeconòmic de la ciu-
tat, que ja no presumeix del ma-
teix pressupost de què havia dis-
posat per a l’acte d’inauguració en
edicions anteriors. Minimalista
i auster, a Domus l’únic espectac-
le eren els artistes, sense jocs de
llums ni escenificacions espec-
taculars. Amb música de fons i
les gotes de pluja amenaçant l’èxit
de la nit gairebé de forma cons-
tant, Domus va ser el primer tast
dels espectacles de cabaret que
s’aniran repetint durant les nits
del Trapezi al Parc de Sant Jor-
di, després d’haver traslladat les
sessions golfes de la Palma a aquest
espai per motius d’aforament.

Els artistes d’Hotel Iocandi,
Duo Laos i Atempo Circ, les tres
agrupacions que actuaven en l’es-
pectacle, van aconseguir captar
l’atenció del públic amb una bo-
na varietat d’exercicis d’agilitat
sobre una escala, d’acrobàcies al
voltant d’una roda i amb equili-
bris que requerien gran precisió
i que van arrencar en diverses
ocasions aplaudiments d’entu-
siasme dels espectadors assis-
tents, i algun crit.

De les tres companyies que van
donar la benvinguda a la Fira del
Circ de Catalunya, dues són ca-
talanes i una argentina. De fet, el
festival d’enguany aposta molt
especialment per la valorització

del circ català i per la seva projec-
ció en l’àmbit internacional. Les
agrupacions de Domus seguiran
oferintlessevesactuacionsaquests
dies en els diferents escenaris que

proposa el Trapezi. Amb tot, el
d’anit va ser el preludi dels tres
dies de plena activitat circense
que li esperen a Reus, en què 36
companyies, moltes catalanes i
de la resta d’Estat, i altres proce-
dents de França, Bèlgica, el Ca-
nadà, Noruega, Eslovàquia, Itàlia,
el Marroc, l’Argentina, el Brasil i
Xile ompliran la ciutat de salts,
malabars i equilibris represen-
tant més de 80 espectacles.

Aquesta edició del Trapezi dó-
na un pes important a les com-

panyies emergents i apropa, en-
cara més, l’aprenentatge de les
arts escèniques i gestuals circen-
ses al públic amb iniciatives com,
per exemple, El Covador, un es-
pai en què les escoles de circ Ro-
gelio Rivel de Barcelona i Caram-
pa de Madrid mostren els seus
treballs en un espectacle conjunt
en format de cabaret, perquè l’es-
pectador visqui més de prop la
màgia del circ.

Les activitats del Giny, el Cen-
tre de les Arts Gestuals i del Circ

a Reus, com no podia ser d’altra
forma, no passen desapercebu-
des en la Fira del Circ. Per dis-
sabte al matí ha programat una
classe oberta d’Esgrima Teatral,
gratuïta, de la mà de tres artistes
que treballen professionalment
aquesta disciplina , alhora que fi-
nalitza el curs de Dansa Vertical
i Aèria amb una classe oberta a
tothom. Finalment, el mateix dia
s’instal·laran a la plaça d’Evarist
Fàbregas tallers de circ per a nens
i joves.

Gotes de circ per obrir el Trapezi
L’espectacle ‘Domus’, minimalista i auster, va inaugurar sota una pluja tímida la divuitena edició de la
Fira del Circ de Catalunya al Parc de Sant Jordi, amb malabars i equilibris que van atrapar el públic
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❞A ‘Domus’, l’únic
espectacle eren els
artistes, sense jocs de
llums ni ‘attrezzo’

‘Domus’ va donar un nou format a l’espectacle inaugural, que es podia contemplar assegut. FOTO: PERE FERRÉ

En finalitzar l’acte d’obertura es va oferir un berenar als assistents, al
Centre d’Art Cal Massó de Reus. FOTO: PERE FERRÉ

INAUGURACIÓ

150 persones a
l’obertura oficial
a Cal Massó
■ Més de 150 persones van assis-
tir ahir a l’acte d’obertura de la
Fira del Circ de Catalunya 2014,
que va tenir lloc al Centre d’Art
Cal Massó. El conseller de Cul-
tura de la Generalitat, Ferran
Mascarell, juntament amb el de-
legat territorial de Cultura, Jor-
di Agràs, i membres de l’Ajunta-
ment de Reus van donar la benvin-
guda a la divuitena edició del
Trapezi. En finalitzar l’acte, es
va oferir un berenar als assistents.

‘Marée Basse’
■ 17.45 h. PLAÇA
DE LA PATACADA.
Compagnie
Sacékripa.
‘Violeta’
■ 18.00 h. PLAÇA
DEL MERCADAL.
Col·lectiu La Per-
siana.
‘Cabaret Elegance’
■ 18.30 h. PLAÇA
DEL BALUARD.
Elegants.
‘No te metas eso en
la boca’
■ 19.15 h. PLAÇA
D’EVARIST FÀBRE-

GAS. Les dessous de
Barbara.
‘Funambul’
■ 19.15 h. LLAC DEL
PARC DE SANT
JORDI. Pierre
Deaux.
‘Invisibles’
■ 19.15 h. PLAÇA
DE LA LLIBERTAT.
Atempo Circ.
‘Cherepaka’
■ 20.00 h. CAL
MASSÓ. Andréane
Leclerc.
‘Bètes de foire’
■ 21.00 h. VELA
DEL PARC DE SANT

JORDI. Bètes de
foire-Petit théâtre
de gestes.
‘Face Nord’
■ 22.00 h. LA PAL-
MA. Un loup pour
l’homme.
‘Indomador’
■ 23.15 h. TEATRE
IES BAIX CAMP.
Animal Religion.
‘Cabaret’
■ 24.30 h. PARC DE
SANT JORDI. Caro-
la Aramburu,
Amanda Righetti,
Juana Beltran i Duo
Laos.
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