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Hov fe lic itam o s

La nostra princesa avui 
fa 9 anys! Felicitáis Aína! 
De parí del Jordi, els 
papis i tota la familia!

Frases del día

«Nunca hemos vivido 
en un mundo más 
desigual»
Roberto Urbina 
Actor

«Gracias a Eurovisión 
sigo colgado del 
sueño de la música» 
Serafín Zubiri 
Cantante

Previsión del tiempo

HOY
/ / /

MAÑANA

Máx. I Mín. Máx. I Mín.
21° I 13° 20° I 13°

Efemérides

1955
Nació Wyoming
José Miguel Monzón 
Navarro es un humoris
ta, presentador de TV, 
actor, músico y escritor. 
Actualmente es el 
presentador del 
programa 'El interme
dio'.

Escena
Reus. La Fira Internacional de Circ de Catalunya divideix la 
programació entre aquest cap de setmana, juliol i octubre

TRAPEZI
EN TRES ACTES

La ¡matge 
central és el 

cartell 
d’enguany, déla 

illustradora 
Lala Sondang. 

Envoltatperles 
companyles 

protagonlstes.
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GLORIA AZNAR
REUS

La Fira Trapezi de Reus havia 
d’haver celebrat la seva 24 edició 
des d’ahir fíns aquest diumenge. 
Pero davant la impossibilitat de 
tirar endavant el certamen amb el 
format tradicional en aqüestes da
tes a causa de la Covid-19, els or- 
ganitzadors han apostat per can- 
viar la fórmula. «Un Trapezi que 
té un dibuix diferent en un any 
que és molí diferent, encara que 
des de Reus continuem parlant de 
circ», va manifestar ahir en roda 
de premsa telemática Daniel Re- 
casens, regidor de Cultura i Políti
ca Lingüística de l’Ajuntament, a 
la qual participaven també Lean
dro Mendoza, director artístic de 
la Fira, així com Miquel Curanta, 
director de l’Institut Catalá d’Em- 
preses Culturáis (ICEC).

Tres son els moments en qué se 
celebrará el Trapezi 2020. El pri
mer s’ha fet coincidir amb les da
tes origináis, per la qual cosa co
ntenga avui mateix. Es tracta d’un 
petit tast virtual de les compa- 
nyies que intervindran aquesta 
tardor i que es podrá seguir a tra
vés del web www.trapezi.cat així 
com de les xarxes socials. «Es una 
mena de memoria poética o taller 
de creació. Pensem que és molt 
important que es conegui l’ofici

Des d'avui filis 
diumenge hi ha petits 
tasts virtuals de les 
companyies d’enguany

per dins, que aixó ens donará 
complicitat amb el públic, despu
llar-nos de les parts que normal- 
ment no es veuen. Alhora, suposa 
un m aterial docum ental de la 
companyia i del Trapezi. Tenim 
una gran caréncia d’arxiu i és una 
manera de fer camí», apuntá el 
director artístic, Leandro Mendo
za. Peí que fa al segon moment, 
será a mitjans de juliol, quan es 
posará Reus com a punt de traba
da deis professionals del sector, 
majoritáriament de forma digital 
amb jornades de reflexió i debat. 
I el Trapezi en Viu arribará a l’oc- 
tubre, amb dates encara per con
firmar i amb la mateixa progra
m ado  prevista d’ámbit catalá i 
estatal. Tot i que la fira és interna
cional, enguany són les grans ab- 
sents d’aquest 2020  «perqué els 
mateixos desplagaments han cai- 
gut», ressaltava Recasens.

La roda de prem sa Online va 
servir també per presentar el car- 
tell d’aquesta edició, de la ihlus- 
tradora Laia Sondang. «Tota la 
vida in’ha acompanyat el circ i he 
intentat imposar aquesta energia 
que a mi m’ha transmés», assen- 
yalá Laia. Es un cartell en aqua- 
rel-la, técnica principal amb la 
qual treballa, amb uns personat- 
ges que són elements de l’any pas- 
sat, presidit per l’elefant, icona 
inconfusible del certam en reu-

A la tardor el Trapezi Intentará trobar-se amb el seu públic. A la imatge, l’edlcló de 2019. fo to : a l b a  m a r in é

O
El cartell
A la roda de 
premsa també 
es va presentar 
la Imatge de 
2020, de la 
¡I-lustradora 
Laia Sondang, 
la qual té estrets 
vineles amb el 
circ.

sene. Preguntada al respecte, Son
dang cxplicá que la seva familia 
es dedica al circ des de sempre. 
«Són Los Galindos, els meus tiets 
i des de molt petita he tingut un 
vincle molt íntim. Lenergia del 
circ l’he sentit molt propera».

Companyies i espectades
Q uant a les p e tite s  p índo les 
d’aquests dies, inclouen especta- 
cles de Manolo Alcántara, Morte- 
lo&Manzani, Xamatito Pato, Circ 
Vermut, Alta Gama, Vaivén o Ca
baret, entre altres. «Intentem  
obrir el ventall de tendéncies i 
formats en el circ, teñir totes les 
branques representades», destacá 
Leandro Mendoza. En aquest sen
tit, desgrané algunes de les pro
postes previstes.

Entre elles es traba per exemple 
la Cia Alta Gama amb Mentir lo 
mínimo, una coproducció del Tra
pezi, que s’estrena en el marc del 
festival. «El món del circ explora 
cada vegada més noves maneres 
de comunicar i aquest és un tre- 
ball molt interessant en la posada 
en escena, tres cossos que bailen

a una pista», revelé Leandro. Ho
tel Iocandi, per la seva banda, de 
la Cia Peix, és una reflexió sobre 
la mallorquinitat, sobre l’impacte 
del tu rism e en  un  m ón pre- 
pandémic, la lluita de poders i la 
ridiculesa de ser grans.

Rhum & Cia aterrará amb la se
va creació Gran resema, «en ho
nor a Joan Montanyés ‘Monti’».

Al juliol se celebren 
trobades del sector i a 
l’octubre el Trapezi en 
Viu, anib el públic

M entrestant, la Cia Manolo Al
cántara presenta Déjá Vú, que té 
com a protagonista un únic perso- 
natge i que interpel-la l’especta- 
dor sobre la barrera entre realitat 
i somni.

Fil, de la Cia Madame Gaüc, és 
una creació que explora les rela- 
cions humanes a partir d’un llen- 
guatge universal: el físic. «Un es- 
pectacle absolutament humé que

Petit tast. Agenda

Avui, divendres

•  Cia Mortelo & Manzani.
Fili Busters (11 hores).
•  Cia Madame Gaüc. Fii (13
hores).
•  Cia Vaivén Circus. Esencial
(19 hores).
•  Cia Manolo Alcántara. Déjá
Vú (21 hores)
•  Cia Soon a Suécia. Gre- 
garis (22.30 hores. A canal 
Reus TV espectacle sencer).

Demá, dissabte

•  Cia Yldor Llach. Sobre 
rodes (11 hores).
•  Cia Xampatito Pato. Só
(13 hores).
•  Cia Peix. Hotel Iocandi
(19 hores).
•  Cia Rhum & Cia. Gran 
Reserva (21 hores)
•  Cia Pepa Plana. Paradis 
Pintat (22.30 hores. A canal 
Reus TV espectacle sencer).

Diumenge, dia 17

•  Cia Alta gama. Mentir lo 
mínimo (11 hores).
•  Cia Circ Vermut. Absurd
(13 hores).
•  Cia Pistacatro. Orquestra 
de Malabares (19 hores).
•  Cabaret (21 hores)
•  Cia. D’lrque & Fien. Sol 
bémol (22.30 hores. A canal 
Reus TV espectacle sencer).

El petit tast d'aquest cap de 
setmana es podrá veure des 
del web www.trapezl.cat I 
també a través de les xarxes 
socials de la Fira.

parla de la relació duna parella 
d’acróbatcs», comcntava el direc
tor artístic. Es una mostra de les 
dificultats del dia a dia i els dife- 
rents estats de la seva relació 
mlLjanqanl portes acrobátics i una 
báscula.

En l’ámbit estatal, Vaivén Cir
cus, de Granada, presenta Esen
cial. Cinc personatges que juguen, 
que somien, un viatge d’aventures 
que p o r ta rá  el públic a llocs 
recóndits en els quals la decisió 
vital será prendre el canil més 
sim ple. També la gallega Cia 
Xampatito Pato amb Só on Jesús 
Velasco realitza malabars amb to
ta mena d’objectes, pero sobretot 
caixes, moltes caixes de purs, més 
de cent. Així mateix, 1’Orquestra 
de Malabares, de la Cia Pistacatro 
combina circ i música en una pro
posta que compta amb sis mala- 
baristes i una banda municipal.

Aqüestes i altres píndoles obri- 
ran boca mentre arriba el circ en 
viu i en directe, que comptará 
també amb Cabaret, producció 
propia del Trapezi, que ahir hau- 
ria d’haver obert la festa.
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http://www.trapezi.cat
http://www.trapezl.cat

