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El festival Trapezi de Reus compleix 20 anys amb
una salut òptima

Títol: Europa Espanya Català

El circ català ja és de referència a Europa. I el Festival Trapezi hi ha tingut molt a veure, amb el
seu suport i la seva difusió. Ha costat, s'ha lluitat, s'ha treballat, no s'ha acabat... Però en 20 anys,
s'ha aconseguit demostrar al món la importància del nostre circ. "Abans, els artistes marxaven a
França. Ara, molts francesos venen aquí", ha dit Jordi Gaspar, director del Trapezi, en roda de
premsa. Doncs el Trapezi celebrarà el mes que ve els seus 20 anys amb el 70% d'artistes catalans
al programa: "Tot i que jo només porto cinc anys al capdavant del Festival, estic molt orgullós de
poder anunciar aquesta presència catalana tan destacada. Un dels objectius prioritaris del Trapezi
és potenciar-la i acompanyar-la. La generalitat l'ha considerat un dels seus Mercats Estratègics."

El Trapezi se celebrarà del 12 al 15 de maig, un cap de setmana durant el qual 28 companyies de
diverses disciplines oferiran 70 representacions. Però aquests 20 anys de vida porten noves
energies i l'edició es distingeix per "reforçar les residències i intensificar les trobades amb els
professionals." El Trapezi ha organitzat per primera vegada unes Residències Artístiques en un
espai pilot, on al voltant de 15 dies abans del festival, dues companyies "conegudes i valorades"
començaran a treballar un projecte nou pensat per estrenar-lo al 2017, amb l'objectiu d'ensenyar ja
un tast als programadors que vagin aquest any a Reus. El projecte es diu Dona'm una pista i es
presentarà oficialment als Professionals: "Els volem despertar l'interès amb temps. I com que no
tenim espais, hem anat a buscar uns còmplices a Alcover, al costat de Reus", continua Gaspar. Es
tracta del Convent de les Arts, reconvertit en espai cultural, un lloc preciós per a la creació i
l'exhibició, ja que l'Església s'utilitza com espai escènic i el Claustre, és on dormen els artistes.

Les dues companyies que hi estan treballant són Joan Català, que hi prepara el seu proper
espectacle Menar i que presentarà el 6 de maig. L'altre artista és Jordi Kerol, "un català que va
marxar a França on va formar la Cie. Subliminati Corporation. Ja el vàrem tenir al Trapezi 2013 i
ara torna per primer cop en solitari." Oferirà una preestrena del seu muntatge, Extravaganza. La
intenció del Trapezi és sumar més còmplices que acullin companyies perquè estrenin al festival.
L'any que ve comptaran també amb La Vela de Ca l'Estruch, que s'inaugura el Dia Mundial del
Circ. En aquest sentit Gaspar reitera que el Trapezi té la intenció d'anar "més enllà de ser una
vitrina i intervenir directament en les creacions, amb un engranatge perquè arribin a bon port."
Com que no hi ha diners per fer coproduccions, d'aquesta manera s'ofereix un servei que genera
un intercanvi. El pressupost del trapezi és de 384.500 euros, "el mateix que l'any passat."

En el marc de la celebració dels 20 anys, el Trapezi presentarà una exposició de fotografies de
Tjerk van der Meulen, un fotògraf que ha estat present en totes les edicions i que "sap captar com
ningú els moments més impactants, els moviments acrobàtics en el moment precís... Ha
esdevingut un referent i les seves fotografies són un repàs a la història del festival." Igualment
s'editarà el llibre 20 elefants per a un Trapezi amb fotografies d'en Tjerk i textos de "20 persones
que han estat rellevants per al Trapezi" Aquest és el primer llibre d'una sèrie de quatre Coeditat
per la Circoteca, un espai dedicat al circ de Valls, i Edicions Cossetània, i el llibre és un clar
exemple de la trajectòria de la fira i del que aquesta ha suposat per les arts circenses, la ciutat de
Reus i el país.

Perquè l'exposició arribi al màxim nombre de públic possible, s'ha proposat a dues organitzacions
comercials (Unió de Botiguers de Reus i Tomb de Reus) que les fotografies es puguin exhibir als
aparadors de diferents comerços de la ciutat al mateix temps que es vincularan a un concurs.



D'aquesta manera, es convidarà el públic a fer un recorregut pels diferents comerços gaudint al
mateix temps del joc i de la bellesa de les fotografies, animant-los també a participar en un
concurs a través de les xarxes socials de la fira.

CIRC CONTEMPORANI L'ESPERIT DEL TRAPEZI

La programació del Trapezi és absolutament transversal: "Hi són totes les disciplines, més de 20!
El nostre Circ és el contemporani però vull remarcar que mai hem renegat del tradicional, venim
d'ell. No ens vestim igual, però la diferència és que nosaltres volem explicar alguna cosa. Volem
donar diferents visions de tota la dramatúrgia que entra al circ, barregem coreografia amb
malabars... I volem ajudar molt la Sala. Per això hem fet una programació de circ més poètic,
visual i coreogràfic,", planteja Gaspar, com a filosofia del Festival. Així, "el circ pot entrar en
qualsevol programació i qualsevol format. Hi ha un circ per a cada moment, amb destacats per a
cada edat i es pot veure a qualsevol hora. Hi ha coses atrevides, puntuals, clàssiques... L'actual
bona salut del Circ no és un bolet de temporada!" assegura. Algunes disciplines que es podran
veure són acrobàcies, suspensió capillar, equilibris sobre ampolles, dansa acrobàtica, manipulació
d'objectes, installacions, performances, contorsions, Beatbox, Roda Cyr, funambulisme, corretja
aèria, malabars amb pilotes normals i de rebot...

El Trapezi ha generat una marca que la gent, programadors i públic, ve a buscar. "És un Festival
únic a tot l'Estat on es presenta tota l'oferta concentrada. I no fem estrenes, jo no puc pagar
estrenes mundials! De moment presentem treballs recents, que siguin novetat per als
programadors. Penseu que el circ necessita vora quatre anys per acabar una creació", assegura.

EL CABARET INAUGURA I CANVIA LA UBICACIÓ

El Cabaret, una de les propostes mes celebrades del Trapezi que s'ha anat celebrant a La Palma,
canvia definitivament d'ubicació per tal d'acollir més públic. S'installa ara al parc Sant Jordi i aquest
any protagonitzarà la Gala Inaugural, amb un espectacle que conduirà Miquel Àngel Ripeu. Ell
Celso Pereira, de la companyia de circ eia', seran els Mestres de Cerimònies d'una nit en la que es
podran veure, entre d'altres. extractes de les últimes propostes de Atempo Circ, Animal Religion, el
collectiu Split (València), l'americana resident a Catalunya i artista del Cirque du Soleil, Julie
Bergez, que presenta l'espectacle de dansa i contorsió Borderline; Anton i Poline de La Fem Fatal i
els reusencs Passabarret, que seran els músics d'aquesta gran festa que donarà el tret de sortida
el dijous a les 22h i es repetirà les nits de divendres i dissabte a les 00:30 a la Plaça Anton Borrell,
dins del Parc.

Pel que fa a La Palma, "un espai preciós que estava sobreexplotat", es recupera com a lloc
d'exhibició i comptarà amb una grada.

EL REIVINDICAT CIRC DE SALA

Des de fa temps Trapezi aposta pel circ de sala, un format que té sortida en el sector i que mica en
mica va agafant cada vegada més empenta al nostre país. En aquest format, s'hi troben, entre
d'altres, la Companyia de Circ eia', que l'any passat va fer un procés de creació artístic que han
anomenat InTarsi on quatre acròbates parlen de coses tan quotidianes i importants com el
compartir i el conviure. Combinen la dansa, el teatre físic i arts del circ (portés acrobàtics,
banquines, mini-tramp i bàscula.) "És un espectacle molt proper al públic. Es va estrenar al Mercat
i ja ha fet gira per França."

També torna en aquesta edició Animal Religion, que presenten Sapiens Zoo, un aparador
d'acrobàcies i equilibris a ritme de música clàssica i electrònica que no deixarà indiferent al públic:
"És una proposta performàntica agosarada i amb imatges dures o fortes", adverteix Gaspar, tot i
que la sant no arribarà al riu...

També dins de les sales, però en un format més petit, es podrà veure Amigoo, de Mumusic Circus;
la portuguesa-catalana Dulce Duca, que proposa el seu espectacle de malabars Um belo dia
després de fer una presentació l'any passat dins del marc professional de Trapezi. Un altre
destacat és l'andalús El Gran Dimitri,un clown que ens explicarà la història de com un idiota trob
accidentalment l'esperada oportunitat de de mostrar al món el gran artista que és. Es diu Cirkusz
Rupt. I una perleta: els Escarlata Circus, que foren els primers directors artístics, seran també al
Trapezi a presentar el que ja van estrenar a La Mostra d'Igualada: CorroC, una exposició de



pedres en forma de cor que dóna peu a explicar històries mentre els espectadors passegen per un
gabinet ple d'artefactes i meravelles, una rara i curiosa collecció cardiopoètica.

CIRC DE GRAN FORMAT

Per celebrar els 20 anys, el Trapezi presenta un programa de Circ de gran format, on hi trobarem,
entre d'altres, la companyia francesa Cirque Rouages, que ha preparat Sudade, una proposta
suggerent en què funambulisme, trapezi i equilibris s'embolcallen de música en directe i que es
podrà veure a la plaça Mercadal el dissabte i, com a espectacle de cloenda, el diumenge. "Té una
música preciosa i unes imatges precioses!", promet Gaspar.

El clown català Leandre, vell conegut del Trapezi, portarà el seu no muntatge Iceberg, on es
converteix en ieti, pallasso, carvernícola, nàufrag... amb l'ajut de de Mireia Miracle. Es va estrenar
al festival de Châlons-en-Champagne. Un espectacle de gran format i ben senzill a la vegada que
se celebrarà a la Plaça de la Llibertat.

També a la Plaça de la Llibertat, la companyia balear Circ Bové arribarà a Reus amb Vincles, un
celebrat espectacle de celebració dels 10 anys de la companyia. A través d'un element tan senzill
com les canyes de bambú construeixen un espectacle que transmet l'elegància i la tècnica de les
arts circenses.

PER CONÈIXER ELS MALABARS A FONS

En aquesta vintena edició, el Trapezi vol explicar bé al públic què són els malabars: "És una
disciplina molt difícil: o agrada molt o gens. Hem decidit potenciar-la fent un Focus per parlar-ne,"
anuncia Gaspar. Al Focus hi participen artistes que aporten punts de vista diametralment oposats.
La catalana-portuguesa Dulce Duca proposa Um Belo Dia, uns malabars expressius, viscerals i
personals, mentre que Malabarte, la companyia de Fernando Pose, arriba a Trapezi amb
Bouncing, on empra una tècnica clàssica impecable, amb 9 pilotes de rebot, una fita que han
aconseguit molt pocs malabaristes al món. L'argentí, avui installat a Barcelona, proposa un
espectacle molt elegant, en què interactua amb el públic i el fa participar, sempre a partir d'un
altíssim nivell tècnic. Finalment, la Compañía Nueveuno, una companyia de Madrid de carrer,
utilitza els malabars des de la mirada del circ contemporani amb Sinergia 2.0 , que es basa en una
coreografia, en un espectacle molt visual en què interaccionen un ballarí i tres malabaristes.

L'àrea professional de Trapezi

Després d'acreditar a més de 110 programadors (dels quals, 30 eren internacionals) el passat
2015 i tenir un augment de l'interès dels professionals els darrers anys, Trapezi vol seguir
superant-se i consolidar-se com a trobada internacional anual de professionals del món del circ.
"Encara estan obertes les inscripcions, però pensem que ens aproparem als 200." Pel que fa al
públic, també s'espera arribar als 100.000.

Les activitats dedicades als professionals, organitzades amb el suport de l'Àrea de Mercats del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tindran lloc al llarg de dos dies, divendres i
dissabte.

El Trapezi consolida l'espai La Pista estrenat l'any passat. Amb un accés exclusiu als
professionals, aquest lloc d'intercanvi per al sector amplia enguany el seu horari: romandrà obert
també als migdies i al llarg de tot el diumenge.

Aquest any, les activitats per a professionals inclouen una visita a La Central del Circ de
Barcelona, on podran veure el treball dels artistes en residència en aquesta fàbrica de creació; els
projectes Dóna'm una pista residències de creació amb Joan Català i Jordi Kerol-; i la presentació
de la nova convocatòria de Circus Incubator, xarxa internacional (amb la participació de països
com ara França, Canadà, Finlàndia i Brasil) que té com a objectiu posar en contacte gestors
culturals amb joves artistes menors de 30 anys, per tal que els participants puguin integrar un
enfocament empresarial a la seva activitat artística.

Més enllà de les activitats de creació, el Trapezi també proposa espais de trobada informals entre
programadors i artistes, creant moments de proximitat on poden intercanviar experiències i
contactes, més enllà dels processos artístics de creació.



Trapezi continua apostant pel treball en xarxa i la internacionalització, per tal de crear un
intercanvi. És per això que Trapezi participa en 4 xarxes: CircoRed, Transversal, De mar a Mar
(continuació de Camins Emergents), i Circus Incubator. Les xarxes posicionen la Fira com a punt
de trobada del circ del nostre país, a la vegada que aposta per la internacionalització de
companyies catalanes fora de l'Estat.


