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La Fira Trapezi ja està cuinant el pastís del seu 20
aniversari

Títol: Europa Espanya Català

La Fira Trapezi de Reus, la Fira el Circ de Catalunya, s'està engalanant per celebrar el seu 20è
aniversari. S'han fet presentacions, assaigs en públic, trobades... Però la organització sembla
impacient per començar. Avui ens han citat a l'Antiga Fàbrica Damm per presentar-nos, entre
altres coses, els vídeos que algunes companyies han fet expressament per felicitar la Fira, un
regal d'amistat envers l'equip organitzador perquè s'ho té ben guanyat: no han parat ni un segon
des de fa mesos per fer que aquesta sigui una gran edició. A l'acte hi han assistit algunes
companyies.

El director artístic de Trapezi, Jordi Gaspar, ha fet un resum de les propostes que hi haurà en
l'edició dels 20 anys del festival i ens ha comunicat els últims canvis: la incorporació d'un nou espai
del que han pogut disposar a última hora, la confirmació de la presència de 31 companyies i...
l'Elefant!: "L'elefant del Trapezi hi és des del primer dia i ens ha fet molta illusió vestir-lo
elegantment per a l'ocasió. Us dic ja que tota la Fira serà especial aquest any!", promet Gaspar.
Així que, atents quan estigueu a Reus. Si normalment l'elefant quan passeja ja porta cua al
darrere, aquest any serà tot un espectacle.

Gaspar ha expressat la seva satisfacció pel fet que bona part de les companyies són catalanes:
"Estem contents que així sigui, ja que mostra la bona salut del circ a casa nostra."

L'acte s'ha acabat amb una foto de família de tots els assistents i les actuacions de la
contorsionista Julie Bergez i el malabar Fernando Pofe, que ens han ofert un tastet del que es
podrà veure a partir de dijous als carrers de Reus.

Trapezi, Fira del Circ de Catalunya, tindrà lloc del 12 al 15 de maig de 2016 a diferents espais de
Reus, consolidant-se com el gran aparador de circ del nostre país. La Fira omple d'espectacles els
carrers i teatres de la ciutat del Baix Camp i acull muntatges en vela que converteixen les places
en una gran pista de circ. Amb un segell propi obert a les noves disciplines del món del circ,
Trapezi esdevé un marc de referència per a tots els amants d'aquest gènere, professionals,
programadors i públic.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA COMMEMORATIVA. 20 ANYS DE TRAPEZI

Us recordem que per celebrar els 20 anys de la Fira, es durà a terme una exposició fotogràfica a
càrrec de Tjerk van der Meulen que repassaran els 20 anys de trajectòria de Trapezi. La mostra,
recull pinzellades del que ha estat el Trapezi en el decurs d'aquestes dues dècades i portarà les
imatges a un centenar d'establiments comercials de la ciutat. A gairebé totes les edicions de
Trapezi, el fotògraf especialista Tjerk Van der Meulen ha fet un seguiment exhaustiu de les
companyies i espectacles programats a cada edició, a la vegada que ha captat magistralment
l'esperit que omple carrers i places els dies de la Fira.

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.



Tjerk van der Meulen va néixer a Arnhem (Holanda) el 1960, però resideix a Catalunya des de
1985. És un fotoperiodista ben arrelat i reconegut al Camp de Tarragona, i ha treballat a mitjans
com el Reus Diari, Diari de Tarragona, Nou Diari, El Punt Avui, El Periódico, Ara o El Observador
entre d'altres. Ha estat el fotògraf oficial de la Fira Trapezi a la majoria de les seves edicions, i les
seves imatges destaquen per la seva extraordinària narrativa, un extraordinari dinamisme i una
composició amb un segell molt personal.

Es portarà a terme una gimcana, relacionada amb l'exposició.

20 ELEFANTS PER UN TRAPEZI, UN LLIBRE DE TJERK VAN DER MEULEN

Una altra novetat que celebra aquests vint anys de circ a la ciutat de Reus, és la publicació del
llibre 20 elefants per un Trapezi, que recull imatges del fotògraf Tjerk van der Meulen i 20 escrits
de personatges estretament vinculats amb la fira, membres de la direcció antiga i de l'actual,
gestors culturals, professionals...que posen sobre paper que signifiquen aquests vint anys de
Trapezi. Coeditat per l'Editorial Cossetània i el Centre de Creació Circense, Circoteca, un espai
dedicat al circ de Valls, 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.

Sinopsi Una vegada l'any, Reus es converteix en la capital catalana del circ. La Fira del Circ de
Catalunya, el Trapezi, és tota una referència del sector i fa que la capital del Baix Camp es vesteixi
de gala per acollir un festival que és tota una comunió artística, on conflueixen artistes de carrer,
de sala, músics, pallassos, acròbates i una selecció heterogènia d'amants del "més difícil encara".

El fotògraf oficial del Trapezi, en 14 Tjerk van der Meulen, ha estat sempre un espectador
privilegiat, i amb aquest llibre ens ofereix un recull visual d'alguns dels millors moments de Trapezi,
la seva visió personal, plasmant imatges impossibles del que avui dia és un dels esdeveniments
circenses nacionals de visita obligada. L'elefant, que és tota una icona de la Fira, es converteix en
vint frases d'alguns dels protagonistes que l'han fet possible. No és només un elefant: en són vint.
Vint elefants per un Trapezi.


