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carpa al Parc de Sant Jordi.
Els menuts riuran de valent
amb el showman basc Gorka
Ganso, mentre que les compa-
nyies Daraomaï, Atempo Circ
i Zen del Sur sorprendran a
tothom amb les seves danses
acrobàtiques a ritme de vals
i hip-hop. Escarlata Circus,
Joan Català i Animal Religi-

on captivaran els més petits,
que tindran el seu espai de
joc i experimentació sensori-
al a l’Apicirc, una instal·lació
en forma de rusc que amaga
un món d’objectes, titelles i jo-
guines artesanals. Si no, sem-
pre poden visitar el Trape-xic,
que alberga tallers per a in-
fants de 0 a 5 anys.

La gran vela del Trapezi, la
Fira del Circ de Catalunya,
torna a cobrir els carrers i les
places de Reus i converteix
la ciutat en una gran pista de
circ. Any rere any, professio-
nals, programadors i amants
del circ es troben al Trapezi
per descobrir les últimes no-
vetats del circ contemporani
i de nova creació. Enguany, hi
ha un total de 36 companyies
convidades, més de la meitat
de les quals són locals, i onze,
internacionals.

Espectacles, jocs i tallers
Al llarg del cap de setmana,
artistes de totes les disciplines
inundaran els espais públics
de la ciutat ambmúsica, caba-
ret, dansa, malabars, equili-
bris, clowns i més de vuitan-
ta funcions destinades a tots
els públics. Entre les propos-
tes internacionals, destaquen
el món al revés dels argentins
Duo Laos, els titelles mala-
baristes de la noruega Frida
Odden Brinkmann i el circ
intimista de Petit Théâtre de
Gestes, que instal·larà la seva

36 COMPANYIES CONVERTEIXEN REUS EN UNA GRAN CARPA DE CIRC

JAMES BEGG

El circ de demà
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Espectacles de carrer, itinerants i propostes de carpa i de sala converteixen Reus, durant quatre dies, en la capital del circ.

Diada de
l’Esplai

+ RECOMANEM

El Parc Nou del Prat de
Llobregat acull aquest
diumenge la gran celebració
anual de Fundesplai (Fundació
Catalana de l’Esplai), una festa
que serveix per divulgar la
tasca educativa dels esplais
i donar el tret de sortida de
la campanya d’estiu. Durant
la jornada de diumenge, els
infants, joves i famílies podran
participar en més cinquanta
activitats lúdiques i educatives,
des de tallers i animacions
fins a espectacles i cercaviles.
Aquest any, la festa també
és l’aparador de la Gimcana
Solidària, una competició per
equips que servirà per recaptar
fons per a les famílies amb
dificultats econòmiques que
vulguin enviar els seus fills a
les colònies d’estiu.
28A FESTA ESPLAI PARC NOU

DEL PRAT. RONDA DEL SUD, S/N.

EL PRAT DE LLOBREGAT (BAIX

LLOBREGAT). TRANSPORT: RENFE

EL PRAT (LÍNIES C1 I C2). BUS 65

I 165 DES DE PL. ESPANYA. TEL.:

934 747 474. DG. 11 DE MAIG,

D’11 A 18H. 6 EUROS (ENTRADA

GRATUÏTA AMB FLYER, CARNET

DELS SÚPERS I RESIDENTS AL

PRAT). EDATS: A PARTIR DE 3

ANYS.Web: www.fundesplai.org

TORNEN ELS BANDOLERS!

Els bandolers, aquells personatges
que assaltaven els camins catalans
al segle XVII, tornen aquest cap de
setmana a la població lleidatana de
Castellserà ambmotiu de la Festa del
Bandoler. Com cada any, els carrers
delmunicipi s’ompliran d’activitats
relacionades amb el bandolerisme,
des d’unamostra d’oficis fins a
representacions teatrals i recreacions
històriques. La cita d’enguany té
coma convidats els Abanderats de
Tortosa, que tenen el seu origen
en el Renaixement, època en què
els bandolers estaven estesos pel
territori català. Els petits podran
unir-se a la festa diumenge a la tarda
gràcies a activitats de tallers dema-
labars, ball de bastons, globoflèxia
i tir amb arc. El programa bandoler
es completa amb danses, concerts,

cercaviles, àpats, caminades, curses,
un passatge del terror i un acte en
què se sotmetrà a escarni públic el
personatgeMés Bandoler de l’Any.
FESTA DEL BANDOLER. CARRERS I
PLACES DE CASTELLSERÀ (URGELL). EN
COTXE: AP-7 I AUTOVIA DEL NORD-EST
DIRECCIÓ LLEIDA. TEL.: 973 610 005
(AJUNTAMENT-CULTURA). HORARI: DS.
10 I DG. 11 DEMAIG, A PARTIR DE LES
10H. PREU: GRATUÏT. EDATS: TOTS ELS
PÚBLICS. WEB: festabandoler.freeiz.com

TERRASSAMODERNISTA

Terrassa vestirà les sevesmillors ga-
les aquest cap de setmana en ocasió
de la FiraModernista, un esdeve-
niment que farà lluir la ciutat amb
espectacles, exposicions i activitats
ambientades en el període històric
de final del segle XIX i principi del XX.
LaMasia Freixa, la rambla d’Ègara

i el conjunt patrimonial del Vapor
Aymerich, símbol del modernisme
industrial català, acullen durant
dos dies el Mercat Modernista, una
mostra de parades d’artesania i
alimentació que es complementa
amb demostracions d’oficis, tallers,
cercaviles, música, teatre i jocs
infantils. Aquest viatge en el temps
permet reviure una etapa especi-
alment pròspera de Terrassa, amb
la indústria tèxtil com a granmotor
econòmic i el modernisme com a
moviment d’avantguarda.
FIRAMODERNISTA DE TERRASSA.

MASIA FREIXA I RAMBLA D’ÈGARA.
TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL). FGC:
TERRASSA-RAMBLA (S1). TEL.: 937
397019. HORARI: DS. 10 I DG. 11DE
MAIG, D’11 A 21H. PREU: GRATUÏT.
EDATS: TOTS ELS PÚBLICS.WEB:www.
firamodernista.org

OMBRESQUE PARLEN

La Fundació Francisco Godia
organitza un nou taller infantil en
què els petits es poden introduir en
l’art del teatre d’ombres. Després
d’un recorregut per les sales del
museu, aprendran a representar els
seus propis personatges utilitzant
la tècnica ancestral del teatre
d’ombres. Inspirant-se en les obres
de la galeria, els menuts crearan la
seva història fent servir diferents
recursos plàstics com la transparèn-
cia o l’elaboració de decorats.
TALLER D’OMBRES. FUNDACIÓ FRAN-
CISCO GODIA. C/ DIPUTACIÓ, 250.
BCN (EIXAMPLE). METRO: PASSEIG DE
GRÀCIA (L2, L3, L4). HORARIS: DG. 10
I 17 DE MAIG, A LES 10.30H. PREU:
5,50 EUROS PER PERSONA. EDATS:
DE 3 A 12 ANYS.
WEB: www.fundacionfgodia.org

BLANCANEUS ESPECTACULAR

La companyia Joventut de la Faràn-
dula tanca la temporada familiar al
Poliorama amb tot un clàssic de la
literatura infantil: La Blancaneus i els
7 nans. Aquesta versiómusical del
conte dels germans Grimmmanté
l’essència del text original i, amés,
introdueix tocs d’humor que aporten
vitalitat, ritme i originalitat al relat.
Sobre l’escenari, quaranta intèrprets
transportaran els petits al regne de
fantasia de la bella Blancaneus, la
reina vanitosa i els set nans.
BLANCANEUS I ELS 7 NANS. POLIORA-
MA. RAMBLA DELS ESTUDIS, 115. BCN
(CIUTAT VELLA). METRO: CATALUNYA,
LICEU (L3). TEL.: 933 177 599.
HORARI: DG. 11, 18 I 25 DE MAIG, A
LES 12.30H. PREU: 12 EUROS. EDATS:
A PARTIR DE 3 ANYS. WEB: www.
teatrepoliorama.com

agenda

FIRA TRAPEZI

DATES: DV. 9, DS. 10 I DG. 11 DE
MAIG. LLOC: CARRERS I TEATRES DE
REUS. C/ SANT JOAN, 27 (OFICINA
TRAPEZI). REUS (BAIX CAMP).
TRANSPORT: ESTACIÓ DE RENFE DE
REUS. TEL.: 977 010 651. PREU:
ENTRE 5 I 10 EUROS. ABONAMENT 6
ESPECTACLES, 35 EUROS. WEB: WWW.
TRAPEZI.CAT.


