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Mor un home 
de 73 anys al 
bolcar el seu 
tractor 

GRATALLOPS

■ El telèfon d’Emergències 
112 ha rebut un avís aquest di-
lluns a les 12.23 hores per un ac-
cident de trànsit en un camí ru-
ral de Gratallops (Priorat). 
Segons fonts de Mossos d’Es-
quadra, un home de 73 anys 
d’edat hauria bolcat amb el 
seu tractor quan circulava pel 
camí de la Manyeta. Al lloc 
s’han desplaçat unitats del 
SEM i de Mossos d’Esquadra. 
Tot i que la mort d’aquest ho-
me encara està en investigació, 
la hipòtesis que més força té és 
que hagués perdut el coneixe-
ment abans de bolcar el trac-
tor. No es descarta un atac de 
cor com a responsable de la pèr-
dua de control del vehícle agrí-
cola. –J.CABRÉ  
 

CULTURA 

Festa de l’Arbre de 

Maig, a la plaça de la 

Farinera 

■ La Capital de la Cultura Ca-
talana Reus 2017 col·labora 
amb la nova activitat Festa de 
l’Arbre de Maig, que organit-
za la Coordinadora de Danses 
Tradicionals de Reus amb el su-
port de Carrutxa. Aquesta ac-
tivitat recupera una antiga 
festa reusenca del segle XVI que 
donava la benvinguda a la pri-
mavera i que es portarà a ter-
me el diumenge 30 d’abril.  

L’antiga festa consistia a 
plantar un arbre al mig d’una 
plaça i realitzar balls i danses 
al seu voltant. L’adaptació que 
ha fet la Coordinadora de Dan-
ses Tradicionals de Reus vol 
recuperar l’antic costum de 
guarnir els carrers propers a 
la plaça, plantar un arbre com 
a símbol de la primavera, de-
corar l’espai amb motius flo-
rals, realitzar balls i danses al 
voltant de l’arbre. 

CULTURA ■  D E L  2 8  A L  3 0  D ’A B R I L  A L  C E N T R E  D E  L E CT U R A  I  L A  P L A Ç A  D ’ E VA R I ST  F À B R E G A S

Recercat mostrarà l’activitat dels centres 

d’estudis del territori de parla catalana 

■ La Capital de la Cultura Cata-
lana Reus 2017, l’Institut Ramon 
Muntaner i el Centre de Lectu-
ra organitzen del 28 al 30 d’abril 
la 13a edició de la Jornada Recer-
cat, que mostra l’activitat dels 
diferents centres d’estudis de tot 
el territori de parla catalana. Dis-
sabte 29 –a les 13.30 hores a la sa-
la d’actes del Centre de Lectu-
ra–, el conseller de Cultura San-
ti Vila presidirà l’acte de lliurament 

dels Premis Recercat. Una fira 
amb les novetats editorials i amb 
els projectes dels centres de re-
cerca local i comarcal, exposici-
ons, debats i presentacions com-
pleten la programació d’aques-
ta jornada que cada any té com a 
escenari el municipi Capital de 
la Cultura Catalana. 

Està estructurat en una fira 
que inclourà una mostra de pòs-
ters de projectes dels centres i 

una àmplia mostra de publicaci-
ons del conjunt dels territoris de 
parla catalana; exposicions; con-
ferències; taules rodones; un es-
pai d’audiovisuals, dedicats a la 
memòria històrica; uns premis 
de reconeixement a una perso-
na i a una entitat; i una activitat 
infantil. Les activitats són ober-
tes al públic i gratuïtes i es con-
centraran a la plaça d’Evarist Fà-
bregas i al Centre de Lectura.

Un moment, ahir al matí, de la presentació de la jornada Recercat que se 
celebrarà a Reus. FOTO: AJUNTAMENT DE REUS

CRISTINA VALLS 

- Què es va trobar en aterrar 
al Trapezi? 
- Està sent un relleu tranquil i 
el fet d’arribar a Reus fa il·lusió, 
perquè ja hi he treballat com a 
artista. A partir d’aquí, a l’equip 
tenim present que el Trapezi va 
passar per una època daurada i 
es van dur a terme accions molt 
bones, però també va passar 
per moments foscos en els 
quals el pressupost va baixar 
fins al 50% aproximadament. 

 
- I torna per canviar les co-
ses... 
- Volem refer molts espectacles 
i regenerar tot el que són les 
carpes i ens aproparem al món 
del firaire, almenys farem un 
primer tastet i anirem ampliant 
al llarg de les edicions. 

 
- Una de les línies de treball 
que llueix enguany és la 
d’ajudar a la producció... 
- Conec i provinc del mateix 
sector. Puc dir que dins el circ 
català en conec les virtuts i les 
mancances i arribo a la conclu-
sió que el que menys es treballa 
és la producció. S’ha de fomen-
tar la qualitat i l’exigència.  
 
- Per què s’intenta treballar 
això ara? 
- En l’actualitat, trobem com-
panyies on hi figuren una o du-
es persones com a molt i que no 
estan del tot reforçades per tal 
d’anar al Teatre Nacional, al 
Lliure, etc. El que ara necessi-
tem és apostar per formats de 
circ adaptats a tots els espais, 
preparats pel canvi. Tot plegat, 
és el que pretenem construir. 

 
- A la roda de premsa de pre-
sentació del Trapezi va par-
lar d’elaborar una xarxa per 
ajudar aquestes mateixes 

companyies. Quin serà el 
trampolí per fer-ho? 
- Generar sinergies, treballar 
en un espai determinat per al 
circ i educar els programadors 
d’espectacles dels teatres per 
tal que apostin per formats 

trencadors. Hem d’ajudar a 
professionalitzar tota aquesta 
branca. De fet, l’any que ve vo-
lem que tot plegat s’enforteixi, 
tot comptant amb més pressu-
post, clar. És un circ de refe-
rència.   

- A la programació del Trape-
zi hi ha una barreja de núme-
ros de circ amb altres disci-
plines escèniques com ara el 
ball i el teatre. Es dilueix així 
el que fins ara enteníem com 
a circ?  
- Fa molt de temps que hi ha 
barreges i no només en el circ. 
De fet, ja es feien l’any 1900, 
quan es feia teatre de carrer. 
Per tant, nosaltres en aquest 
àmbit no fem servir etiquetes. 
És positiu per a l’espectador, 
perquè s’identifica amb més 
d’una branca i això l’estimula, 
a banda que s’atrau molta més 
gent. Val a dir que part de 
l’evolució de la societat i de 
com aquesta viu el circ ho ha 
influenciat tot.  

 
- En quin sentit ha afectat 
aquesta evolució? 
- Ara podem trobar espectacles 
humanitaris que parlin dels re-
fugiats o altres més fixats en la 
natura com és el nostre cas a la 
Companyia Cíclicus, on treba-
llem amb pals de bambú. 

 
- El públic notarà canvis en 
aquesta XXI edició? 
- Per això hem vingut, en reali-
tat. Encetem la nova era del 
Trapezi, el qual ha passat per 
una època fosca. Gaspar va ela-
borar una feina de continuïtat, 
va haver de retallar de la pro-
gramació molts espectacles, ja 
que van minvar els diners i no 
va apostar per quelcom nou per 
donar-li una nova identitat.  

 
- En l’àmbit personal, quants 
anys es veu al front d’aquest 
gran espectacle? 
- De cara al futur s’ha de ser re-
alista. Hem signat un contracte 
de dos anys, però som consci-
ents que per completar tot el 
projecte que hem presentat, 
ens calen entre 4 i 5 anys més.

PERFIL | Leandro Mendoza s’estrena com a director artís-
tic a la fira de circ Trapezi de Reus. Agafa el relleu de Jor-
di Gaspar i per a aquesta nova edició es proposa millorar 
en qualitat i exigència. El gran espectacle es durà a ter-
me de l’11 al 14 de maig a la capital del Baix Camp. 

‘Ens aproparem al món del firaire’ 

ENTREVISTA | Leandro Mendoza  Director artístic de la fira de circ Trapezi de Reus

Leandro Mendoza estrena càrrec enguany amb la XXI edició del Trapezi 
de Reus. FOTO: CEDIDA


