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52 companyies d'arreu del món al Trapezi de Reus

Oriol Margalef
REUS

E n només set anys el festival Trapezi ha convertit Reus en un dels aparadors de circ més importants del sud
d'Europa.

L'organització confia que la programació de la vuitena edició, que tindrà lloc entre el 12 i el 16 de maig,
consolidarà l'escena reusenca i projectarà encara més el certamen al món. S'espera que el cartell del
festival, que inclou de moment 52 companyies, atraurà uns 80.000 espectadors, els mateixos que l'any
passat. Un 90% dels espectacles que inclou el programa no s'hauran vist mai abans a l'Estat espanyol.
Un dels espectacles més destacats és, precisament, el que servirà per obrir el festival, el dia 12 a la nit.
La companyia francesa Treteux du Coeur Volant presentarà K'Barue, un espectacle protagonitzat per
divinitats de la mitologia grega, romana i escandinava que barreja les modalitats de cabaret, teatre de
carrer i circ. Un altre dels plats forts del certamen és el que s'ha programat en col·laboració amb
l'organització del Fòrum de les Cultures de Barcelona. Jhalak, de la Companyia Apostrophe 99, proposa
una aproximació a la diversitat plàstica de la cultura hindú.
La companyia de la catalana Pepa Plana també estrenarà a Reus, on presentarà l'espectacle Hatzardia,
la història de diversos personatges amb un nexe d'unió, un objecte màgic. En el terreny de les
coproduccions, el Trapezi estrenarà Òrbita Le Loop, dels argentins afincats a Barcelona Le Loop. En
total, el cartell provisional del festival preveu 112 representacions en diferents espais de la capital del
Baix Camp. Alguns espectacles de petit format es representaran a l'Hospitalet de l'Infant.
L'aposta per la varietat i la qualitat que fa el festival Trapezi han situat Reus com a referent del circ a
l'Estat espanyol. Tanmateix, malgrat la singularitat i la rellevància que ha cobrat el certamen,
l'organització troba a faltar un suport més generós de les institucions. Dels prop de 500.000 euros que
costa la programació del festival, la Generalitat n'aporta un tant per cent "molt baix", segons la direcció
del certamen. L'organització del festival pretén invertir aquesta situació i aconseguir que el govern català
"s'afilli" el Trapezi. Segons el director del certamen, Alfred Fort, el festival de circ de Reus hauria
d'obtenir "un nivell de reconeixement institucional similar al que ja han aconseguit el Mercat de Música
Viva de Vic i la Fira de Teatre de Tàrrega". L'objectiu, segons Fort, "no és cap altre que garantir el futur"
de la mostra, i per aquest motiu ja s'han iniciat les converses amb la Generalitat.
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