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Inauguració de 
‘Converses 
d’Art’ a la sala 
Anquin’s

ART

■ La Galeria Anquin’s inau-
gura demà, 8 de maig a les vuit 
del vespre, l’exposició Con-
verses d’Art amb escultures 
de Jaime de Córdoba i les pin-
tures de Tina Rusiñol, que es-
tableixen un diàleg perfecte, 
dos llenguatges artístics que 
es comuniquen i unes obres 
d’art que interpel·len l’espec-
tador i s’obren a la seva lliu-
re interpretació.  

Jaime de Córdoba (Barce-
lona, 1961) és un escultor 
d’ampli recorregut. La seva 
trajectòria professional ha 
tingut presència a Espanya i 
Holanda. A més de la seva ac-
tiva vida expositiva en gale-
ries i fires d’art europees, ha 
col·laborat amb diferents ar-
quitectes en projectes d’in-
tervenció pública i en espais 
privats institucionals. 

La pròpia artista Tina Ru-
siñol (Barcelona, 1976) co-
menta que «l’obra que demà 
presento en l’exposició de la 
Galeria Anquin’s sorgeix del 
meu interès per endinsar-me 
més profundament en les imat-
ges quotidianes retingudes en 
la meva memòria». 

 
LITERATURA 

L’escriptor Alejandro 

Palomas presenta la 

seva última novel·la 

‘Un fill’ a Reus 
La llibreria La Galatea rep 
avui (19.30 hores) la visita 
de l’escriptor Alejandro Pa-
lomas. L’autor presentarà la 
seva última novel·la Un fill, 
una obra plena de tendresa i 
intriga per als lectors d’ Una 
madre i El curioso incidente 
del perro a medianoche. Una 
novel·la on es barregen els 
sentiments, silencis, buits i 
el misteri.

REDACCIÓ 

Durant els pròxims dies Reus es 
convertirà en la capital del circ 
amb la celebració del Trapezi 2015, 
la Fira del Circ de Catalunya, que 
enguany arriba a la dinovena edi-
ció i que durarà fins al diumenge 
10 de maig. El Cabaret d’Obertu-
ra (21.30 hores) donarà el tret de 
sortida a la programació avui a la 
nit a la plaça d’Anton Borrell, prè-
viament a Cal Massó tindrà lloc 
l’acte d’inauguració institucio-
nal que comptarà amb la presèn-
cia, entre altres, de l’alcalde de 
Reus, Carles Pellicer, i el conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell.  

L’espectacle inaugural que es 
podrà veure avui està dirigit per 
Los Galindos i presentat per Ma-
nel Escolan. A més compta amb la 
música de la Banda Tasky i hi par-
ticiparan Bert&Fred, Claudel 
Doucet de la cia Le Poivre Rose, 
Guga&Silvia, Joachim Ciocca i 
Manel Rosés. La inauguració se-
rà un tast d’espectacles que su-
posaran un avançament de les ac-
tuacions que es podran gaudir al 
llarg dels dies de Trapezi. Els ca-
barets es repetiran divendres i 
dissabte a les 00.30 hores de la 
nit, en què algunes companyies 
repetiran i d’altres variaran. 

Una quinzena d’escenaris 
Places, carrers i teatres de la ciu-
tat, fins a arribar a una quinzena, 
seran els escenaris del Trapezi i on 
les 43 companyies participants 
exhibiran equilibris, verticals i 

malabars, amb espectacles de di-
versitat de disciplines i dirigits a 
tot tipus de públic. En total, Reus 
rebrà al llarg de quatre dies 135 
artistes de circ, i comptarà amb 
15 regidors d’espai.  

El carrer serà un dels grans 
protagonistes d’aquesta edició 
de Trapezi. Companyies joves 

com Animal Religion amb Tauro-
màquina; Circo Los amb Xariva-
ri Blues o Duo Laos amb Otros Ai-
res, entre d’altres, ompliran els 
carrers de Reus, així com Serena 
Vione amb Iter i la companyia Ho-
tel Iocandi amb Esquerdes.  

També vindran fins a Trapezi 
companyies de la resta de l’estat 

com Tresperté, Vol’e temps, Di-
kothomia i Caí. La Fira del Circ 
de Catalunya aconsegueix així la 
dinamització del mercat amb no-
ves companyies encara descone-
gudes i dóna l’oportunitat a nous 
programadors de veure materi-
als joves que ajuden a la regene-
ració del llenguatge circense.

CULTURA ■  E L  C O N S E L L E R  D E  C U LT U R A ,  F E R R A N  M A S C A R E L L ,  A S S I S T E I X  A  L A  I N A U G U R A C I Ó  D E  L A  F I R A

El Trapezi s’inaugura amb un tast dels 

números que es veuran fins diumenge
La companyia  
Los Galindos dirigeix 
el cabaret inaugural 
que es podrà veure 
avui (21.30 h) a la 
plaça Anton Borrell

L’A P U N T

El circ entra als teatres
■ En aquesta edició el Trapezi s’ha 
proposat fomentar el circ de sala, un 
terreny a conquerir en els pròxims anys. 
Cal Massó es convertirà durant 
quatre dies en el TrapeXic, on Mumusic 
Circus oferirà l’espectacle infantil 
Petits prínceps, mentre que el Circ 
de les Musaranyes proposarà diverses 
activitats per tal que la canalla pugui 
descobrir les arts circenses.  

 Al Bravium Teatre s’hi podrà 
veure Simplemente Clara, de la 
companyia andalusa Minusmal.  
 Dues companyies catalanes amb 
una gran projecció internacional 
ocuparan el Teatre Bartrina durant 
la fira: el Circ Pistolet amb l’espectacle 
Incert i la proposta del col·lectiu Tierra 
F.I.R.A. (Fenòmens iversemblants 
Rescatats de l’Anonimat).  

 La companyia Los Santos 
proposarà un espectacle per a 
adults en horari nocturn al Teatre 
Orfeó Reusenc, i la companyia Le 
Poivre Rose presentarà el seu 
espectacle homònim al Teatre 
Fortuny. Finalment, La Palma serà 
el lloc on la llegendària companyia 
Los Excéntricos oferirà el seu The 
meltinc pot pourri.

L’espectacle ‘Esquerdes’ de la companyia Hotel Iocandi es va poder veure ahir al matí a La Palma. FOTO: A. MARINÉ

CENTRE DE LECTURA ■  L’ E X P O S I C I Ó  E S  P O D R À  V I S I TA R  F I N S  A L  3 0  D E  M A I G

Vuit artistes joves mostren els seus treballs 

a la Biennal d’Art Contemporani Català

■ El Centre de Lectura de Reus 
inaugura demà, a les 19.30 hores, 
la XIX Biennal d’Art Contempo-
rani Català, en la que vuit artis-
tes joves mostraran els seus tre-
balls fins al pròxim 30 de maig.  

Després d’una convocatòria 
àmpliament repartida de tot el 
territori català, a la qual varen 
concórrer 68 artistes, el jurat va 
seleccionar vuit joves creadors 
com a exponents de les últimes ten-

dències plàstiques a Catalunya.  
Amb aquests artistes es fa una 

mostra itinerant per diferents 
indrets del país. Els artistes són: 
Albert Arribas Forcada, Carles 
Azcón Jutglà, Xiana Gómez Dí-
az, Sergio Mesa Fernández, Míri-
am Rialp Bonet, Irene Solà Sáez, 
Bernat Soler Mañé i Ruth Sòria 
Vidal.  

Com a novetat d’aquest any, 
apostant per una obertura del 

procés i tot fent ús de les noves tec-
nologies, a l’exposició també hi 
haurà una videoinstal·lació que 
permetrà consultar el total de les 
propostes que ha rebut la convo-
catòria i les obres seleccionades. 

La Biennal està organitzada 
per Canals-Galeria d’Art, amb la 
col·laboració del Museu i l’Ajun-
tament de Sant Cugat, del Cen-
tre de Lectura de Reus i el suport 
de la Generalitat.

CULTURA ■  DEMÀ (19.30 HORES) A LA SALA SANTA LLÚCIA

Nova conferència amb 
motiu de l’Any Rosa Molas
■ La Sala Santa Llúcia acull de 
mà una nova conferència co-
incidint amb la celebració en-
guany de l’Any Rosa Maria Mo-
las. Aquest cop Toni Catalá se-
rà l’encarregat de pronunciar 
la conferència Jesús, instru-
ment de misericòrdia i consola-
ció, a partir de les 19.30 hores.  

Aquest 2015 s’escau el bicen-
tenari del naixement d’aques-
ta pedagoga i religiosa reusen-

ca, i que es commemora amb di-
ferents actes durant tot l’any, 
una celebració que va comen-
çar el mes de març amb la des-
coberta d’una placa a la casa on 
va néixer la religiosa.  

Entre les convocatòries prò-
ximes destaca la celebració del 
10 al 16 d’agost de la Ruta de Tor-
tosa a Reus, organitzada pel Mo-
viment MCM i Germanes i Nos-
tra Senyora de la Consolació.


