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La 21 edició del Trapezi, Fira del Circ de Catalunya, sacsejarà Reus amb un programa que aplega
més de 100 representacions, a càrrec de 39 companyies de diverses disciplines. Tot un aparador
que s'escamparà per la ciutat, per les places, carrers i espais tancats de la Capital de la Cultura
Catalana, de l'11 al 14 de maig. Avui s'ha presentat als mitjans, i entre totes les novetats que ens
han explicat comencem per destacar-ne una: el Trapezi estrena direcció artística. Aquest 2017, la
Fira inicia una nova etapa liderada pels artistes Leandro Mendoza i Tanja Haupt de la companyia
Cíclicus. Fa uns dies ja vam poder tenir una conversa amb Mendoza que ens avançava el seu
projecte d'actuació, i que podeu recuperar a: https://www.teatral.net/ca/noticies/19041/leandro-men
doza-director-de-trapezi-explica-els-objectius-de-la-fira#.WO0fMNKLSDI

Xavier Díaz, de Cultura, ha obert l'acte recordant que "el Trapezi és una plataforma que ens dóna
l'oportunitat de conèixer i seguir les creacions que es fan durant l'any al país o més enllà. Però
sobretot és un Mercat estratègic que permet que es trobin i es relacionin companyies, creadors,
espectadors i, sobretot, compradors!" Ha recordat que, tot i que el Trapezi no disfruta del
pressupost que tenia anys enrere abans la crisi, "des de fa 5 anys s'està fent molta feina, hi ha
més presència d'artistes als escenaris i això es tradueix en un augment successiu de les
contractacions. Si l'any 2013 se'n van fer 84, el 2014 ja va pujar a 198 i el 2015, es van fer 298
contractes." El Trapezi 2017 compta amb un pressupost de 375.000 euros.

Leandro Mendoza, format a Buenos Aires però installat a Barcelona des dels 18 anys, ha explicat
que agafa el Trapezi 2017 amb un recorregut curt perquè la programació ja estava gairebé tota
feta: "Acabem d'arribar, pràcticament tota la feina l'ha fet Jordi Gaspar i l'ha fet molt bé. Farem un
traspàs tranquil i amb poc moviment. El Festival no es mereix un canvi radical i encara hem
d'aprendre molt! De cara a l'any que ve ja farem coses noves. De moment, ens hem atrevit a dues:
a traslladar el Cabaret -que serà també l'acte inaugural- a la Plaça Mercadal i a moure l'Elefant! Ja
fa 21 edicions que camina i ja és hora que treballi al Circ!" Mendoza es refereix al cartell que ha fet
la illustradora i investigadora estètica Mariel Soria, on veiem l'Elefant, que ens trobem -i ens
trobarem- pels carrers de Reus, seguit de companyies itinerants i els seus espectadors, aquest
any en plena actuació. Reitera que "en aquesta edició anirem a poc a poc, limitant-nos a petites
accions."

MENDOZA EXPLICA LA PROGRAMACIÓ

La nova direcció artística s'ha marcat tres línies d'actuació principals: impulsar la coproducció
d'espectacles amb altres festivals o entre companyies: "Intentar que en neixi una xarxa de
coproduccions per tenir més possibilitats d'oferir grans espectacles i arribar als grans formats, amb
tot el suport tècnic que necessiten de llums, escenografia i altres." El segon projecte és recuperar
l'espectacle inaugural, amb l'esplendor que tenia a les primeres edicions. Aquest objectiu va lligat
amb el primer, ja que requereix un gran format. La tercera línia també afecta la recuperació de
coses perdudes, com és el Circ de Carpa, que ha desaparegut per falta de pressupost i els
entranyables Firaires.

En línies generals, posarà èmfasi en obrir el Trapezi a totes les estètiques i formats, donat que el
Circ es fusiona fàcilment amb moltes Arts Escèniques i Performàntiques: "La programació hauria



de tenir una línia transversal per totes les tècniques de l'espectacle que tinguin una clara voluntat
de comunicació amb el públic."

El Trapezi presenta ja una primera coproducció amb un altre festival estratègic, el Sismògraf
d'Olot. Es tracta de Mira T, de Circ Pànic (Jordi Panareda), un espectacle de perxa xinesa amb
música en viu.

Ha destacat Pulsa de Atempo Circ, com "l'únic espectacle per a un públic adult de la Fira. Tenim
espectacles per a diferents públics i Atempo són provocadors!" És una estrena mundial que tindrà
lloc a La Palma a les 11 de la nit. Però és prou obert en el terme adult: recomanat per a més de 14
anys.

"Tindrem el Circ d'Hivern de L'Ateneu Popular 9 Barris, perquè fa 18 anys que cada hivern fan una
producció digna amb recursos molt limitats. Aquest any han fet Invisibles, i ens parlen del
moviment humà, del recorregut dels refugiats i dels poc amparats. És molt reflexiu." Intervenen 6
artistes, amb música en viu i també actuació actoral.

La Cia Eia serà al Trapezi amb una estrena: Espera, "un petit format vivencial i amb posada en
escena molt contemporània." La cia ES preestranarà Polos, un muntatge de pole-dance. I una
altra estrena absoluta: Udul de Los Galindos, dins la seva Iurta.

I coses molt especials com ara la companyia Cronopis de Mataró que inaugura les sessions de
Circ Vermut amb Ni cap ni peus, "un espectacle desenfadat, gamberro que farem cada dia a l'hora
del vermut." També cada dia veurem Náufrafos, de La Industrial Teatrera, premi Zirkòlika 2016:
"un espectacle commovedor, honest i simple.".

També hi seran els francesos/belgues Supplice de la Planche amb el seu muntatge de perxa
xinesa i bàscula Doux; el suïs George Traber que presentarà dos números de construccions
efímeres i circ experimental, Heinz Baut i Hikohki Gumo; un muntatge de trapezi i equilibris
acrobàtics i Zirkus Morsa, amb Le Fin Demain, un espectacle d'equilibris acrobàtics íntim i de petit
format.

Al llarg de la Fira, s'habilitarà a Cal Massó el Trape-xic, l'espai per a infants de 0 a 5 anys a càrrec
de Circ de les Musaranyes que presenta Botes, una proposta de taller-installació, amb eines de
circ.

I una primícia: Oriolo, el Pallasso català que ha estat 10 anys treballant fora, serà al Trapezi amb
l'estrena a Cartalunya de Big Bank "un banquer hiper capitalista molt actual. Oriol Boixader Oriolo'
va començar amb Comediants, ha treballat amb Montanyès, Jordi Martínez... És un plaer molt
gran tenir-lo. I presentarà dos espectacles. Aquest és itinerant."

Un altre referent dels pallassos poètics és la Pepa Plana, que portarà al Trapezi el seu Paradís
Pintat, "una posada en escena exquisida, amb una dramatúrgia molt actual i contemporània."

EL CIRC DE L'ESTAT ESPANYOL

Repassant el circ que vindrà de l'Estat espanyol ha destacat la companyia d'Euskadi Markeliñe,
que "ens porten una versió molt lliure d'el Quixot, amb molt de gest. Hi ha un artista que no baixa
mai del Trapezi, des d'on es comunica amb el públic amb el cos."

El malabar reconegut internacionalment Miguel Gigosos, de Valladolid, estrena a Catalunya
Möblus. I Nueve.Uno, de Madrid, "que estaven anunciats l'any passat però no van poder venir per
una lesió", portaran Sinergia 3.0, un espectacle altament visual que combina malabars amb la
dansa i equilibris. Els murcians Up Arte hi seran amb Todo encaja, "una proposta molt fresca que
treballa amb caixes. Fan un treball acrobàtic en el concepte de troupe." I els granadins Zen del Sur
portaran Wake app!.

ELA ANTICS FIRAIRES. LA GRAN GALERIA DE PERSONATGES PECULIARS

En aquesta edició ja començarem a veure l'empenta que Mendoza vol donar al Circ dels Firaires.
"Farem un recorregut amb tres espectacles de 15 minuts, que explicaran històries. Aquesta galeria
de personatges està formada per El senyor de les Baldufes, de la cia Penelope y Aquiles, L'home
roda, a càrrec del Professor Karoli, especialitzat en rodes i L'home orquestra, que dóna vida el
Senyor Stets."



El CABARET AL TRAPEZI

El Trapezi presenta dues propostes de gran format que tindran com a objectiu deixar el públic amb
la boca oberta, el Cabaret, espectacle inaugural que tindrà lloc totes les nits de Trapezi a la Plaça
del Mercadal i Léger Démêlé dels belgues Collectif À Sense Unique, l'espectacle que clourà la Fira
des la Plaça Anton Borrell.

El Cabaret canvia de lloc i estarà protagonitzat per tres grans del món del clown: Jordi Martínez,
Joan Arqué Arquetti' i Oriol Boixader Oriolo'. Els tres pallassos, vinculats a Monti & Cia i a Rhum &
Cia, coincideixen després de molts anys sense trepitjar plegats els escenaris escollint el Trapezi
com a esdeveniment ideal per fer la nova aparició. D'aquesta manera, el Cabaret manté l'aposta
cap a la teatralització d'un format que ha funcionat molt bé els darrers anys i que aquest any
canvia de lloc i omplirà la Plaça Mercadal totes les nits de la Fira. Cada nit, es podrà veure un
espectacle diferent compost per números de les següents companyies: Circ Pistolet, Toni & Mila,
Kiebre Duo, O'Neil Reyes, Baltic Seaman, i Zirkus Morsa.

I tot acompanyat d'un convidat especial, Joan Garriga, que obrirà i tancarà la Gala, acompanyat
pels Circonautes, hàbils músics de música de Circ..

I per acabar, els belgues Collectif à sense unique, han escollit la fira per estrenar a Catalunya el
seu espectacle de gran format Léger démêlé que inclou acrobàcies, pal xinès, malabars, corda
fluixa, una espectacle espontani, de circ còmic i àcid amb una mescla d'acrobàcies lleugeres. "Hi
actuen tres parelles que ens parlen de les relacions amoroses emprant diverses disciplines de
circ."

Referfint-se al Gran Format, "és molt necessari perquè ara mateix només hi ha dues o tres
companyies australianes i canadenques en aquest gènere. Hi ha molt per recórrer i molt camí a
fer. Però els professionals els tenim! Amb el circ internacional intentarem cobrir les mancances
que tenim i portar el que no es produeix a casa." A nivell de contractació, diu que l'ideal és que hi
hagi el 50% de companyies catalanes, i la resta 25% de l'estat i 25% internacionals.

L'ÀREA PROFESSIONAL DE TRAPEZI

Un dels principals objectius de la nova etapa que enceta Trapezi en aquesta 21a edició és incitar
diferents formes d'acompanyament i seguiment i suport entre artistes i gestors a escala estatal i
internacional, potenciant especialment la fase de la producció/coproducció dels diferents formats i
procedències. I també atreure una bona presència de professionals, tan en quantitat com en
qualitat: programadors, artistes, distribuïdors, gestors, institucions, mitjans i altres representants
del circ i/o altres arts escèniques, a escala local, estatal i internacional.

Al llarg de la Fira es presentaran activitats dedicades al sector professional, organitzades amb el
suport de l'Àrea de Mercats del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que
tindran lloc al llarg de tres dies, divendres, dissabte i diumenge

Mendoza ha senyalat que hi haurà una mena de programació parallela a l'Espai professional, que
s'iniciarà amb una visita a l'espai Convent de les Arts d'Alcover, a 15 km de Reus, on es farà una
presentació del treball en procés de la companyia Amer i Àfrica, Envà.

També ha parlat d'El Covador, un espai de trobada de les escoles professionals de circ, que uneix
les diferents escoles per crear un espectacle nou i així, fomentar l'intercanvi de coneixement entre
les diverses escoles.

Per anar donant forma al projecte de Coproducció, dissabte al matí hi haurà un debat amb la
presència de Pia Mazuela, de la companyia de Sol Picó, Maria Folguera, programadora del Circo
Price de Madrid i Ramon Simó, director del Grec fins la passada edició.

Sobre el futur, ha dit que "voldria pujar un graó pel que fa a les Fires catalanes. Hem viscut una
etapa d'or amb moltes eines i molt de pressupost. El Trapezi era una gran festa per a la ciutat i
una gran fira a nivell del país. Encara ho és, però cal trobar, a mig termini, més recursos per
retornar el circ en vela i les inauguracions de gran format, que tenen un pressupost ara mateix
inassumible."



Leandro Mendoza ha acabat la seva intervenció dient que "ja estic començant a parlar amb gent
per al 2018. A veure si podem presentar un gran format entre uns quants festivals!"

La Regidora de Cultura de Reus Montserrat Caelles ha tancat l'acte assegurant que el Trapezi
està fortament consolidat, que aporta una singularitat al món de la cultura i que amb ell Reus és
referent del Circ al sud d'Europa. Ha agraït a Jordi Gaspar la seva empenta i passió els últims
anys i ha promès que Reus té la voluntat de seguir apostant fort pel circ.


