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Quarts de Teatre omplirà el centre de 

Reus de microteatre aquest dissabte

■ Aquest proper dissabte, dia 9 
d’abril, se celebra una nova edi-
ció del Festival de microteatre 
Quarts de Teatre a Reus. Aquest 
festival ofereix al públic la pos-
sibilitat de veure petites obres de 
teatre que tenen una durada de 
15 minuts, on participen un nom-
bre molt reduït d’actors i actrius 
i on públic i intèrprets compar-
teixen el mateix espai. Aquest 
format permet viure i veure el 

teatre en estar pur. El festival 
que està organitzat per les asso-
ciacions culturals sense ànim de 
lucre Les Artistes Locals i Pere-
jil’s Sounds i amb la col·labora-
ció d’Estrella Damm, arriba a la 
seva cinquena edició i ve carre-
gat de novetats respecte a les 
edicions anteriors.  

La principal novetat d’aques-
ta edició d’aquest festival de te-
atre és el canvi d’ubicació, ja que 

fins ara tota l’activitat es con-
centrava a La Palma i al Casal de 
Joves i enguany el festival ocu-
parà espais singulars del centre 
de la ciutat: la Sala Hortensi Güell 
del Centre de Lectura, El Cír-
col, la Galeria d’Art Antoni Pi-
nyol, el Museu Salvador Vilase-
ca, el Castell del Cambrer i fi-
nalment el Pub Pilée, que acollirà 
la oficina del festival i el punt 
d’informació. 

Un moment de la presentació, ahir, d’aquesta nova edició del festival 
Quarts de Teatre. FOTO: DT
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Reus es convertirà un any més en 
la capital del circ amb la celebra-
ció del Trapezi-Fira del Circ de 
Catalunya, que tindrà lloc del 12 
al 15 de maig. La convocatòria 
d’enguany és especial, ja que el 
festival arriba a la 20a edició i 
amb motiu de l’aniversari l’or-
ganització de la fira ha previst di-
verses novetats pel que fa a la 
programació d’espectacles i ac-
tivitats paral·leles. 

Tot i que els detalls del festi-
val es desvetllaran en els pròxims 
dies, el director artístic del Tra-
pezi, Jordi Gaspar, avançà ahir 
una de les principals apostes de 
la convocatòria: impulsar les re-
sidències de creació. «El que fem 
és intervenir en el procés de cre-
ació dels espectacles. Dues com-
panyies estaran, entre dues i tres 
setmanes, a Reus, i amb un altre 
centre del territori, per desen-
volupar els seus treballs», deta-
llà Gaspar.  

El director artístic de la fira 
explicà que aquesta novetat res-
pon a la voluntat del Trapezi d’in-
volucrar-se en el procés de crea-
ció de les companyies i ajudar que 
els seus projectes es facin reali-
tat. «Les creacions professionals 
es fan amb més d’un any d’ante-
lació. Molts artistes de circ no 
disposen d’espais de creació i ne-
cessiten unes condicions d’as-
saig i infrastructures per poder des-
envolupar els seus projectes», 
explicà Jordi Gaspar, el qual afe-

gí que «la Fira del Circ de Cata-
lunya a més de ser un lloc d’ex-
hibició i contractació vol com-
partir la creació per millorar i 
professionalitzar més el circ a ca-
sa nostra».  

Aquesta iniciativa se sumarà 
a l’espai working progress, en el 
qual les companyies exhibeixen 
els projectes amb els quals estan 
treballant. Paral·lelament en-

guany també tindrà lloc ‘El Co-
vador’, l’única trobada entre es-
coles professionals del circ de 
l’estat. «És una oportunitat més 
perquè els alumnes dels centres 
puguin establir sinergies», afirmà 
el director artístic del Trapezi, el 
qual afegí que «la Fira del Circ de 
Catalunya és i ha de ser el refe-
rent de circ nacional i estatal».  

Pel que fa a la participació de 
companyies, Jordi Gaspar reco-
negué, sense entrar en detalls so-
bre les companyies nacionals i 
internacionals que visitaran la 
capital del Baix Camp el proper 
mes de maig, que «la programa-
ció continua apostant per la par-
ticipació de companyies catala-
nes». Així mateix el pressupost 
del Trapezi 2016 és de 384.000 
euros, una xifra que es manté res-
pecte a l’edició anterior.  
■ ■ ■ 
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El Trapezi se suma a les residències de 

creació per impulsar nous espectacles

Jordi Gaspar, Montserrat Caelles, Sergi Herrera, Ferran Estivill i Tjerk van der Meulen presentant el cartell. FOTO: A. M.

L’objectiu durant 
la 20a edició de la 
Fira del Circ de 
Catalunya és ajudar 
les companyies a crear 
els seus projectes

Homenatge fotogràfic
■ Coincidint amb l’aniversari de 
la Fira del Circ de Catalunya, el pú-
blic podrà gaudir d’una exposició 
fotogràfica a càrrec de Tjerk van 
der Meulen, el qual durant tots 
aquests anys ha seguit exhausti-
vament la programació del Trape-
zi. «Em fa goig haver estat testi-
moni durant tots aquests anys 
d’espectacles espectaculars, per-
què el circ tal com es presenta al 
Trapezi fa goig de veure», confes-
sà el fotògraf.  
El muntatge fotogràfic compta 
amb la col·laboració de la Unió de 
Botiguers i del Tomb de Reus per-
què la mostra arribi al màxim de 
públic possible. Concretament 
un centenar de comerços de la ciu-

tat s’han sumat a la iniciativa i ex-
hibiran en els seus aparadors les 
imatges del fotògraf. «És una ori-
ginal i atractiva exposició per-
què el públic que visiti Trapezi 
pugui gaudir-ne», detallà la regi-
dora de Cultura de l’Ajuntament 
de Reus, Montserrat Caelles.  
Per la seva banda el director ar-
tístic del Trapezi, Jordi Gaspar, des-
tacà que Tjerk van der Meulen 
«és un fotògraf de circ excepci-
onal perquè les seves fotografi-
es parlen soles» i afegí que «no vo-
líem una exposició tancada en 
quatre parets. Durant Trapezi la 
gent vol sortir al carrer, i per això 
podran passejar per les botigues 
i veure les fotos».
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Un cartell que 
respira festa 

■ Tenint en compte que l’edició 
del Trapezi 2016 és excepcional, 
els creadors del cartell, el disse-
nyador gràfic Sergi Herrera 
(Ovni Comunicació Visual) i el 
fotògraf Ferran Estivill (Estudi 
Fotogràfic Ferran Estivill), han 
dissenyat una imatge especial on, 
segons detallen, el resultat és «la 
creació d’una atmosfera esce-
nogràfica, on es troben ele-
ments icònics del circ».  
«El muntatge vol involucrar el 
públic a participar en la fira i a 
sortir al carrer», detallà Sergi 
Herrera. Així doncs, en l’esce-
na hi conviuen elements de 
circ, artistes i també l’emblema 
del festival: l’elefant del Tra-
pezi. Una imatge global on pre-
domina la tonalitat vermellosa, 
en referència a les butaques 
dels teatres. 
En el seu conjunt el cartell cre-
at per Sergi Herrera i Ferran Es-
tivill per a la 20a edició de la Fi-
ra del Circ de Catalunya propo-
sa una festa d’aniversari, una 
festa de circ i una festa de ciu-
tat durant la celebració del 
Trapezi. 

L’A P U N T

‘La Fira del Circ 
de Catalunya és 
i ha de ser el 
referent de circ 
nacional i estatal’ 

Jordi Gaspar 
Director artístic del Trapezi


