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La Fira Trapezi 
prepara l’assalt als 
grans espectacles

cipis catalans van créixer de les 84 
del 2013 a les 151 del 2014. “El pla in-
tegral del circ ha endreçat el sector 
i s’han pogut consolidar aspectes 
que abans estaven deixats –explica 
Mendoza–, i voldríem treballar al-
tres formats que no siguin solos, du-
ets, trios i com a molt quartets. Cre-
iem que és molt important incidir 
en la producció d’espectacles i tam-
bé ho és intentar crear una xarxa de 
productors i coproductors”. L’ob-
jectiu del director és que els artistes 
catalans també excel·leixin en els 
espectacles de gran format. “Hem 
de reconèixer les mancances i tro-
bar solucions. Tenim molt de camí 
per recórrer en les produccions de 
teatre i en els grans formats”. Un 
exemple d’aquesta col·laboració es 
troba en l’espectacle MiraT, de Circ 
Pànic, que és una coproducció amb 
el Sismògraf.  

En el pròxim Trapezi, que se ce-
lebrarà de l’11 al 14 de maig, hi parti-
ciparan 39 companyies, que faran 
més de 100 funcions. La programa-
ció inclou dues estrenes: Pulso, dels 
catalans Atempo Circ, un especta-
cle trencador recomanat a partir 
dels 14 anys; i Espera, dels Eia, que 
barreja el circ contemporani amb 
les baldufes. A més, es podran veure 

dues preestrenes: Polos, de la com-
panyia Es, una fusió de dansa, mala-
bars i perxa xinesa, i Udul, de Los 
Galindos. 

La transformació que planteja no 
es basa només en espectacles més 
grans. “Apostem per una obertura 
d’estètiques. El Trapezi sempre ha 
programat circ contemporani en di-
àleg amb altres arts. És una línia que 
volem continuar, però també volem 
trobar altres respostes i altres for-
mats que presentin espectacles que 
no tinguin l’estructura habitual del 
circ. Tant poden ser més perfomà-

Els belgues À 
Sens Unique 
converteixen 
l’amor en circ 
còmic i àcid. 
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tics com clàssics. Volem entendre 
el circ d’ahir, de avui i el de demà”, 
subratlla. En l’última edició de Tra-
pezi, el 70% de les produccions 
eren catalanes, i Mendoza també 
vol redefinir aquesta proporció. 
“L’ideal és el 50% de Catalunya, un 
25% de la resta de l’Estat i l’altre 
25% d’internacionals”, afirma. La 
programació també inclou l’estre-
na a Catalunya de Léger démêle, 
dels belgues À Sens Unique, en què 
tres parelles d’acròbates aborden 
les relacions amoroses amb comici-
tat i acidesa.e

El nou director impulsarà els nous formats 
de circ a Catalunya i vol produir en xarxa

ARTS ESCÈNIQUES

“No farem canvis bruscos, la fira no 
es mereix un canvi radical”: el nou 
director artístic de Trapezi, l’argen-
tí Leandro Mendoza, reconeix que 
la 21a edició serà de transició, per-
què la va començar a desenvolupar 
el seu predecessor, Jordi Gaspar. 
Però no renuncia a posar les bases 
de les fites que vol aconseguir a mit-
jà termini. Mentre que en l’etapa 
anterior de la fira de Reus es va re-
nunciar a produir per raons pressu-
postàries, Mendoza vol recuperar 
aquest vessant, malgrat que el pres-
supost d’enguany, 375.000 euros 
–150.000 dels quals els aporta la Ge-
neralitat–, està en la línia del de 
l’any passat, que va ser una mica su-
perior, de 385.000 euros.  

Les dades recents del sector són 
optimistes: segons un estudi encar-
regat per l’Institut Català de les Em-
preses Culturals, les contractacions 
a Trapezi entre el 2013 i el 2015 van 
pujar de 198 a 288. I les dades que 
el departament de Cultura va pre-
sentar al pla integral del circ també 
són bones: les contractacions en les 
programacions estables dels muni-

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

Beethoven, fil conductor de la Simfònica Camera Musicae
cipal convidat Salvador Mas, que el 
4 de febrer dirigirà la simfonia He-
roica de Beethoven i el Concert per 
a violoncel i orquestra núm. 1 de Xos-
takóvitx. “Són dues obres brioses, 
afirmatives del caràcter dels com-
positors”, assegura Mas, que consi-
dera que amb Beethoven “les mitges 
tintes no existeixen”. “Exigeix un 
compromís espiritual, el tot o res. 
És la música que més costa fer als 
catalans, perquè tenim tendència a 
pactar”, explica Mas, que serà direc-
tor principal convidat de l’orques-
tra durant tres temporades. “El meu 
deure es donar la mà als joves. La 
tradició no és adorar les cendres si-
nó passar les torxes”, diu Mas. 

Beethoven serà el fil conductor 
del cicle. A més de l’Heroica, 
l’OSCM tocarà les obertures d’Eg-
mont i Coriolà, la Segona i la Setena 
simfonies i el Concert per a violí i or-
questra. Aquest últim, dins d’un 
programa amb la Patètica de Txai-
kovski, l’interpretarà amb la solis-
ta japonesa Sayaka Shoji, guanyado-
ra del concurs Paganini el 1999 i ara 
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questra, de Liszt, el 29 d’octubre. La 
soprano tarragonina Sara Blanc can-
tarà àries d’òperes i concerts de Mo-
zart el 22 d’abril de l’any que ve, en 
un programa dirigit per Edmon Co-
lomer. I l’oboista alemany Albrecht 
Mayer, solista de la Filharmònica de 
Berlín, s’enfrontarà al Concert per a 
oboè i orquestra de Ralph Vaughan 
Williams el 13 de maig del 2018. 
També hi haurà espai per al barroc 
de la mà del mandolinista israelià 
Avi Avital, que interpretarà peces de 
Vivaldi en un concert que serà diri-
git pel concertino Joel Bardolet. El 
cicle al Palau, sempre en diumenge 
a les 17.30 h, es completa amb el 
concert que dirigirà Antoni Ros 
Marbà l’11 de març.  

Tota la temporada de l’OSCM 
–uns 50 concerts inclosos els del 
Palau, que tenen una ocupació mit-
jana de 800 persones– té un pressu-
post de 700.000 euros, 150.000 més 
que a la 2016-2017. El 19% dels in-
gressos són aportació pública, i el 
15%, de patrocinadors privats com 
Repsol i Mútua Catalana.e

MÚSICA

Pas a pas, l’Orquestra Camera Mu-
sicae segueix consolidant-se com a 
formació estable. Així ho certifica el 
cicle de vuit concerts que farà al Pa-
lau de la Música durant la tempora-
da 2017-2018, que s’inaugurarà l’1 
d’octubre amb la soprano Ainhoa 
Arteta cantant les Quatre últimes 
cançons de Richard Strauss. “Són ja 
sis temporades al Palau”, recorda el 
director de la formació tarragonina, 
Tomàs Grau, que a partir d’ara afe-
geix la paraula simfònica al nom. 
“Ara és l’Orquestra Simfònica Ca-
mera Musicae [OSCM]. Hi havia 
gent que es confonia i que pensava 
que érem una orquestra de cambra. 
La paraula simfònica esvaeix dub-
tes. A més, el públic ens demana 
més concerts simfònics i els artistes 
que estem convidant ens proposen 
repertori simfònic”, afegeix Grau.  

Per a la temporada 2017-2018, 
l’OSCM tindrà com a director prin-
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com ara una de les violinistes més 
destacades del Japó.   

Seguint la línia de temporades 
anteriors, l’orquestra tindrà solistes 
convidats de tota mena. Per exem-
ple, la pianista germanojaponesa 
Alice Sara Ott, que interpretarà To-
tenhanz, fantasia per a piano i or-


