
Diari 
Dimarts, 12 d’abril de 201616 REUS |  

Imatge de l’acte de presentació del llibre ahir al vespre a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós. FOTO: ALBA MARINÉ

LITERATURA 

Presentació de 
‘Les aventures 
d’en Peret Ganxet’ 
■ Les autores Carme Bigorra i 
Maria Josep Salvadó van presen-
tar ahir, a la Biblioteca Central 
Xavier Amorós, el primer volum 
de Les Aventures d’en Peret Gan-
xet, titulat La desaparició de l’es-
tàtua. L’obra compta amb les il·lus-
tracions de Marc Díez. El llibre 
té com a protagonista en Peret 
Ganxet, un personatge que va 
néixer a finals dels anys cinquan-
ta del segle passat al voltant de 
la revista URBS, dirigida per Jo-
sep Maria Guix Sugranyes.

G ALERIA ANQUIN’S ■  E L  D I J O U S,  A  L E S  1 9 . 3 0  H O R E S

Exposició en homenatge 

a la pintora Magda Folch

■ La Galeria Anquin’s inaugura 
aquest dijous, a les 19.30 hores, 
l’exposició ‘Magda Folch. Les 
dones i les flors’. D’aquesta ma-
nera la sala d’exposicions se su-
ma a l’homenatge que es realit-
za a la pintora Magda Folch 
(1903-1981) al Museu de Reus i 
al Museu d’Art Modern de Tar-
ragona. Concretament la Ga-
leria Anquin’s mostrarà una 
acurada selecció de pintures i 

dibuixos  procedents del llegat 
d’Emili Bonet i Anna Maria Do-
nato Folch. Cal destacar que les 
obres que s’exposaran estaran 
a la venda de manera excepci-
onal durant la mostra. 

L’acte comptarà amb la pre-
sència de Carme Puyol, biògra-
fa i coautora del llibre Magda 
Folch. La mirada impressionista,  
la qual farà la presentació de 
l’exposició i del llibre.

CRISTINA VALLS 

Una vegada més la capital del Baix 
Camp torna a omplir-se d’espec-
tacle d’essència circense. El Tra-
pezi de Reus, la Fira del Circ de Ca-
talunya, torna del 12 al 15 de maig 
amb més de 70 representacions 
de fins a 28 companyies amb un 
total de 20 disciplines diferents, 
on es treballarà a fons l’àmbit 
dels malabars. Es promet impac-
te, expectació i sorpresa. Enguany, 
però, es tracta d’un any especi-
al. Ja són 20 anys de trajectòria i 
això s’ha de celebrar.  

Els adeptes de la posada en es-
cena coreogràfica i visual gaudi-
ran d’un grapat d’activitats for-
nides de contorsionisme, acro-
bàcia i originalitat. Cal dir, a més, 
que la finalitat de l’edició és inter-
nacionalitzar-se captant l’aten-
ció de programadors i agents in-
ternacionals per posicionar la Fi-
ra com a focus de propostes 
innovadores en el panorama del 
circ contemporani català i espa-
nyol. Pel que fa a l’aposta inno-
vadora per la creació, l’organitza-
ció del Trapezi començarà a ofe-
rir residències a companyies 
artístiques per revifar l’autoria 
catalana en matèria de circ.  

En aquesta mateixa tònica i 
en el marc de la secció ‘Dóna’m una 
pista’, l’espai dedicat als profes-
sionals, els artistes Joan Català i 

Jordi Kerol presentaran les seves 
produccions a la ciutat. Català du-
rà el seu nou espectacle, Menar, a 
la ciutat abans de l’estrena de la 
programació del Trapezi; i Kerol, 
amb la companyia Subliminati 
Corporation, farà gala de la pre-
estrena del seu espectacle amb Ex-
travaganza, on intentarà navegar 
per les pors, límits i batalles d’un 
personatge imaginari.  

Dins la mateixa línia, la progra-
mació per a tots els públics tam-
bé incorpora la presència de la 
Companyia de Circ ‘eia’, la qual 
va presentar-se a l’edició passa-

da en un procés de creació, i tor-
na amb la producció inTarsi en-
guany. 

L’aposta pels malabars 
Aquesta disciplina serà l’ele-
ment estrella. Vindran artistes 
coneguts com els de l’agrupa-
ció Dulce Duca amb Um belo dia, 
una funció amb una dosi de ma-
labars expressius i d’estil per-

sonal que no deixarà ningú indi-
ferent; una altra especialista en 
la matèria serà la companyia de 
Fernando Pose, Malabarte, la 
qual arriba a la ciutat amb l’ex-
pectacle Bouncing. Es demos-
trarà la tècnica clàssica impe-
cable amb el número de les 9 pi-
lotes de rebot, una fita reservada 
per als malabaristes de més qua-
litat; un altre col·lectiu artístic 
assistent serà la Compañía Nue-
veuno, la qual enfocarà l’activi-
tat malabarista des del punt de 

vista més contemporani del circ 
amb Sinergia 2.0.  

Amb motiu de la celebració 
dels vint anys del Trapezi, qua-
tre companyies oferiran uns 
muntatges de gran format com 
Cabaret, que anirà a càrrec de 
Miquel Àngel Ripeu i Celso Pe-
reira del grup de circ ‘eia’. Un 
acte gairebé clàssic en aquesta 
Fira de circ. Un altre serà Soda-
de,  de l’equip francès Cirque 
Rouages, que portarà equilibris-
me i música en directe.

ESPECTACLE ■  D E L  1 2  A L  1 5  D E  M A I G  A  L A  C I U TAT

Un moment de l’actuació de la companyia Cirque Rouage, ‘Sodade’, a l’edició passada.   FOTO: CEDIDA

Imatge de la presentació de la vintena edició de la Fira del Circ de 
Catalunya, el Trapezi, a la roda de premsa d’ahir dilluns.  FOTO: CEDIDA

Vol captar l’atenció de programadors forans 
per posicionar la Fira del Circ de Catalunya 
com a focus d’innovació en el panorama 
circense contemporani català i espanyol

Més de 70 funcions 
de 28 companyies 
de circ amb un total 
de 20 disciplines en 
una mateixa edició

P E R  C E L E B RA R . . .  

Exposició fotogràfica 
■ ‘20 anys de Trapezi’. El 
fotògraf oficial del Trapezi, 
Tjerk van der Meulen, oferirà 
una mostra d’un recull 
d’imatges que repassen la 
trajectòria de dues dècades 
d’espectacle circense a la ciu-
tat. Restarà disponible en un 
centenar d’establiments co-
mercials de la ciutat. Aques-
tes imatges estaran sotmeses 
a un concurs on els ciutadans 
podran participar votant la 
millor composició.  
 
‘20 elefants per un trapezi’ 
■ Llibre. Una altra novetat 
pel vintè aniversari del Tra-
pezi és la publicació del llibre 
que recull imatges del 
fotògraf Tjerk van der Meu-
len a més de 20 escrits de 
personatges vinculats al món 
de la Fira. El llibre, coeditat 
per Cossetània i el Centre de 
Creació Circense – Circote-
ca–, explica que el Trapezi és 
tota una referència del sector 
i acull a una comunitat artísti-
ca que deixa confluir artistes 
de carrer, músics, pallassos i 
acròbates, entre d’altres. 

El Trapezi fa 20 

anys i potencia 

l’art malabar i 

la creació de circ


