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música clàssica i electrònica.
Dins de les sales, però en un
format més petit, es podrà
veure el duet artístic Ami-
goo, deMumusic Circus, i
el viatge físic i emocional de

Sebas a Alone, mentre que la
companyia Escarlata Circus
serà a Reus amb CorroC, una
col·lecció d’històries narra-
des mitjançant un gabinet
d’artefactes i pedres.

Trapezistes, malabaristes,
funàmbuls, contorsionistes,
clowns i tota mena d’artistes
omplen aquest cap de setma-
na els carrers, les places i les
sales de Reus ambmotiu del
Trapezi. El Festival de Circ de
Catalunya arriba a la seva 20a
edició i ho celebra amb una
mostra de 20 disciplines i 70
representacions a càrrec de 28
companyies d’aquí i d’arreu.

Circ poètic i visual
Si el Trapezi 2015 va desta-
car per ser festiu i al carrer,
enguany el festival aposta
per un circ més poètic, vi-
sual i coreogràfic, que farà
volar la imaginació dels es-
pectadors. Un bon exemple
és la Companyia de Circ
Eia, que l’any passat va fer
un procés de creació que ha
desembocat en inTarsi. El
muntatge és una trobada de
quatre acròbates que parlen
de coses tan quotidianes com
compartir i conviure a tra-
vés de la dansa, el teatre fí-
sic i les arts del circ. Un altre
grup que repeteix és Animal
Religion, que presenta Sapi-
ens Zoo, un aparador d’acro-
bàcies i equilibris a ritme de

EL TRAPEZI CELEBRA 20 ANYS AMB UNA EDICIÓ CENTRADA EN ELS MALABARS

JAMES BEGG

Reus surt de festa
Atenció alsmalabars!
La cita d’enguany posa l’ac-
cent en la creació. Dóna su-
port a JoanCatalà en la seva
investigació artística i centra
la mirada en els malabars grà-
cies a artistes que s’hi apro-
ximen des de punts de vista
diametralment oposats. La lu-
socatalanaDulceDuca, per
exemple, proposa malabars
expressius, viscerals i perso-
nals aUm belo dia. Per altra
banda, l’argentíFernando
Pose, arriba al Trapezi amb

La Banda del Otro és un dels grups protagonistes dels concerts de la fira, que també inclou tallers i exposicions.
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Bouncing, un espectacle molt
elegant en què interactua amb
el públic i dónamostra del seu
altíssim nivell tècnic, mani-
pulant fins a 9 pilotes de re-
bot, una fita que han aconse-
guit molt pocs malabaristes
al món. Finalment, laCom-
pañíaNueveuno utilitza els
malabars en un format de circ
contemporani. Sinergia 2.0 es
basa en una coreografiamolt
visual en què interaccionen un
ballarí i tres malabaristes.

Circ de gran format
Com és habitual, el carrer serà
escenari dels espectacles de
gran format, entre els quals
cal parlar de la barreja de tra-
pezis, equilibris i música en
directe dels francesosCirque
Rouages o la companyia ba-
learCirc Bové, que celebra
els seus deu anys amb un xou
construït amb canyes de bam-
bú. Al seu torn, el clown Le-
andre es converteix en ieti,
pallasso, cavernícola i nàufrag
a Iceberg. Una altra garantia
de diversió entre grans i petits
ésEl GranDimitri, els con-
certs esbojarrats de La Banda
del Otro i Insonora i, per als
més petits, l’univers de balan-
cins i estructures impossibles
creades a partir de bótes de vi
i instal·lades a CalMassó.
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