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CRISTINA VALLS 

Un aparador acollidor i molt ín-
tim, a les fosques i a la llum de la 
lluna. La plaça del Mercadal d’ahir 
a la nit va esdevenir tota màgia i 
va acollir d’allò més engalanada 
a prop d’un miler de persones ex-
pectants en el marc de la inaugu-
ració de la Fira del Circ de Cata-
lunya del Trapezi de Reus. 

Del gran escenari va sortir un 
pallasso encarregat de presidir 
l’acte i va ser molt juganer. «Per 
saludar-nos i agafar confiança, 
comenceu a cridar els vostres 
cognoms!», va dir despertant més 
d’una sorollosa rialla del públic. 
Va donar un toc humorístic a l’ac-
te que no va tenir pèrdua. Val a 
dir, que tot i ésser de nit, moltes 
de les terrasses lluïen també ple-
nes. Ningú es volia perdre una 
vetllada com aquella, però si po-
dia seure, millor que millor. 

Hi van assistir parelles i famí-
lies que havien acudit a la troba-
da molt puntuals. Passats uns mi-
nuts de l’hora convinguda, tota 
la plaça va emmudir amb les me-

lodies de la Banda Circonautas i 
Joan Garriga, els quals van fer ba-
llar els assistents a ritme d’acor-
dió i guitarres. 

Amb un to més pausat i mis-
teriós va aparèixer una parella 
d’equilibristes a escena que va 
deixar tothom embadalit amb les 

acrobàcies que va dur a terme dalt 
d’una corda, que penjava de la 
instal·lació metàl·lica de l’esce-
nari. «I pujarà fins dalt?», li va 
preguntar una noia a la seva pa-
rella. I sí. A ritme de teclat i amb 
la cançó Paper Airoplane, tots 
dos artistes van gairebé volar fins 

a dalt. Van corroborar, doncs, que 
durant moltes edicions el Tra-
pezi s’ho ha guanyat, però que 
per fi està preparat per pujar al 
cel, triomfar i donar-ho tot, per-
què, com bé es va notar a l’am-
bient, la ciutadania coneix aquell 
art, tant de casa.
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El Trapezi, preparat per pujar al cel
La música de la Banda 
Circonautas i Joan 
Garriga emmudeix la 
Mercadal, plena de 
gom a gom amb prop 
d’un miler de persones

Imatge d’un dels moments de l’espectacle d’ahir a la plaça Mercadal en el marc de la inauguració del Trapezi. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Amb un 
contundent 
‘Salut i circ’ 

■ Per encetar l’acte del Trapezi, 
les autoritats van fer acte de 
presència ahir al vespre a Cal 
Massó en la inauguració oficial. 
L’espai, ple a vessar, va acollir una 
ciutadania d’allò més curiosa. «Us 
presentem al nou director artís-
tic de la cita anual de referència», 
va dir la regidora de Cultura, 
Montserrat Caelles, que va pre-
sentar l’acte. Per la seva ban-
da, Leandro Mendoza, va pren-
dre el relleu amb un discurs 
breu on va esmentar que a la 
gran cita s’hi veurien palesos 
els dos grans valors del circ: la dis-
ciplina i la confiança. «Aquests 
hi seran sobre escenaris i als 
carrers», va completar. Un dis-
curs que va coronar amb amb un 
contundent ‘Salut i circ!’, se-
guit de la música i actuació del 
Circ Pistolet i Circonautas.

L’A P U N T

Els equilibristes 
van deixar tothom 
embadalit amb les 
seves acrobàcies 
dalt una corda

La Mercadal va acollir prop d’un miler de persones, que van acudir expectants a la gran cita. FOTO: A. GONZÁLEZ


