
Cultura incrementa en 3 MEUR l'aportació al TNC i en 200.000
euros al MNAC
original

El projecte de pressupostos preveu 7,8 MEUR per a la Biblioteca de Catalunya, 600.000 euros
més que en els anteriors comptes
Els pressupostos de la Generalitat per al 2020 destinaran 298 milions d'euros a cultura, 37
més que els comptes del 2017, quan se'n van dedicar 261 milions. Pel que fa a les
aportacions específiques als equipaments, el TNC incrementa 3 milions d'euros, amb un total
de 13 milions, i els comptes contemplen 200.000 euros més per al MNAC, amb 15,4 milions
d'euros. La Biblioteca de Catalunya disposarà de 7,8 milions, 600.000 euros més respecte els
últims pressupostos aprovats. Per a l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) es
projectaran 63,6 milions, per al Consorci per a la Normalització Lingüística 33 milions i per al
Consorci de l'Institut Ramon Llull 10,1 milions. Tal i com s'havia avançat i ha confirmat aquest
dimecres el Govern en el projecte de pressupostos, Cultura rebrà l'1,1% del total, a diferència
del 0,65% actual.
Al consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) s'hi destinen 3,1 milions
d'euros aquest 2020, mentre que el 2017 la partida era de 3 milions. Una segona partida al
consorci del MACBA és de 161.606 euros. L'aportació a la Fundació Teatre Lliure - Teatre
Públic de Barcelona és la mateixa (1,9 milions d'euros). L'aportació a la Fundació Privada
Orfeó Català - Palau de la Música Catalana és també la mateixa que el 2017: 1.049.943
euros.
L'aportació a la Fundació del Gran Teatre del Liceu és de 8,2 milions d'euros, una xifra similar
a la del 2017, més una inversió de 247.573 euros a la Fundació, més 400.000 al Consorci del
Gran Teatre del Liceu. D'altra banda, la inversió al Consorci del Mercat de les Flors és d'1,2
milions.
L'aportació dels pressupostos al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) és d'1,3
milions, al Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT és d'1,4 milions, al Consorci
Patrimoni Mundial de la Vall de Boí de 579.315 euros. La Fundació per a l'Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC) rebrà 12,8 milions, i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) 5,8 milions.
Les prioritats en cultura, segons el projecte de pressupostos aprovat pel Govern, són el pla de
dinamització del sector audiovisual (amb un augment de 28,7 milions) i el pla d'inversions en
patrimoni cultural, que rebrà 16 milions més. En total, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Mañana Digital

 Prensa Digital

 192

 615

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/01/2020

 España

 75 EUR (84 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=10148&comps_id=237554043

https://www.lamanyana.cat/economia/public/article/cultura-incrementa-en-3-meur-laportacio-al-tnc-i-en-200000-euros-al-mnac/


tindrà un pressupost de 22 milions.
També es posa èmfasi en la recuperació de les línies de suport a la Xarxa de Lectura Pública
de Biblioteques, l'ampliació de la Biblioteca de Catalunya, inversions al Museu d'Història de
Catalunya i del Museu Arqueològic de Catalunya, a més de gires del TNC pel territori.
Aportacions en llengua

Pel que fa a la llengua catalana es destinaran 42 milions (un 0,1% del total), una quantitat que
centralitza el Consorci per a la Normalització Lingüística amb 33 milions d'aportació. En aquest
sentit, una de les dades detallades és l'augment en un milió d'euros destinat a la transformació
tecnològica de la plataforma Parla.cat.
Altres augments són 6 milions que es destinaran a l'ampliació i l'actualització d'equipaments
nacionals, 2 milions en projectes socials d'equipaments culturals i 1 milió d'euros més en
l'impost sobre estades en establiments turístics per a programes de Patrimoni Cultural i
d'Associacionisme. Els pressupostos expliciten el suport a l'audiovisual "per superar la
supressió de la taxa per part del Tribunal Constitucional".
Festivals

El projecte de pressupostos del 2019 inclou altres partides, com 700.000 euros per a Bitó
Produccions, SL per al Festival Temporada Alta, 210.000 euros per a l'Institut de Cultura de
Barcelona pel Festival Grec, 350.000 euros a la Fundació Centre Internacional de Música
Antiga, 400.000 euros a la Fundació Sala Becket-Obrador Internacional de Dramatúrgia i
620.000 euros a la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
La Fira del Teatre al carrer de Tàrrega disposarà de 400.000 euros, l'Ajuntament d'Olot rebrà
una partida de 166.000 euros per al Festival Sismògraf, superior als 150.000 de l'Institut
Municipal Reus Cultura per a la Fira Trapezi.
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La Fira Trapezi convertirà Reus en l'epicentre internacional del
circ del 14 al 17 de maig
original

Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà la 24a edició del 14 al 17 de maig a la ciutat
de Reus. Durant aquests quatre dies, la capital del Baix Camp es convertirà en l’epicentre del
món del circ, per on desfilaran més de trenta companyies nacionals i internacionals que
mostraran les novetats del sector.
La Fira Trapezi esdevé el perfecte aparador per mostrar el millor talent del circ contemporani
actual, amb espais de creació i projecció i trobades que conviden a la reflexió, el debat i el
diàleg de la professió. Una fira ja consolidada i reconeguda com l'exponent per excel·lència
dels millors espectacles de circ.
Des de Montreal es presenta Barcode Circus Company amb el seu espectacle "Sweat & Ink",
una exploració de la memòria i les relacions a través de la metàfora acrobàtica, on quatre
persones lluiten amb les seves pròpies imperfeccions i limitacions mentre s’enfronten a la
pròpia fragilitat de la memòria. Un exercici innovador que la companyia canadenca duu als
límits del circ contemporani.
"Déjà vu" reflexiona sobre la distància existent entre realitat i somni. La Cia. Manolo Alcántara
arriba amb aquest muntatge especialment arriscat, a la vegada que fascinant i suggeridor. Un
únic personatge amb somnis ambiciosos i grandiloqüents que són lluny de la vida quotidiana
de qui els imagina, i aquesta distància que hi ha entre el desig i la realitat acaba per abocar
al desànim el nostre personatge.
Madame Gaüc com a representant del talent català presenta "Fil", la història d'un salt, on una
parella ens parla de les dificultats del dia a dia i els diferents estats de la seva relació
mitjançant portés acrobàtics i una bàscula. "Fil" és el primer espectacle de llarga durada de la
Cia. Madame Gaüc, una creació de circ contemporani que combina elements de la dansa, el
teatre i les arts del moviment.
L’edició d’enguany també comptarà, entre d’altres encara per presentar, amb els guanyadors
del Premi Nacional de Circ al 2016, la companyia Vaivén Circo, que presenta "Esencial", un
espectacle que parla de les transicions on cinc personatges juguen, somien i inicien un viatge
on les decisions vitals serà sempre el camí més fàcil, tot plegat en una escenografia inspirada
en l'arc de Sant Martí de Waldorf, amb tints poètics, idònia per crear ambients màgics per
treballar equilibri i harmonia.
La programació artística completa de Fira Trapezi 2020 es presentarà en roda de premsa el
pròxim més d’abril de 2020.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Reus.cat

 Prensa Digital

 1966

 6511

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 285 EUR (322 USD) 

http://www.reus.cat/noticia/la-fira-trapezi-convertira-reus-en-lepicentre-internacional-del-circ-del-14-al-17-de-maig

http://www.reus.cat/noticia/la-fira-trapezi-convertira-reus-en-lepicentre-internacional-del-circ-del-14-al-17-de-maig
http://www.reus.cat/sites/reus/files/styles/full/public/import_ajreuscomunicacio/72222/Trapezi escalfa motors-20200130130627.jpg?itok=xuLyokxG


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Reus.cat

 Prensa Digital

 1966

 6511

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 285 EUR (322 USD) 

http://www.reus.cat/noticia/la-fira-trapezi-convertira-reus-en-lepicentre-internacional-del-circ-del-14-al-17-de-maig

http://www.reus.cat/sites/reus/files/styles/full/public/import_ajreuscomunicacio/72222/Trapezi escalfa motors-20200130130627.jpg?itok=xuLyokxG


Es coneixen els primers detalls de la 24a edició de la Fira Trapezi
de Reus
Redacció  •  original

La Fira Trapezi de Reus 2020 comptarà amb una trentena de companyies nacionals i internacionals | Laia Solanellas

La Fira Trapezi Reus, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà la seva 24a edició del 14 al 17 de
maig. Aquest dijous s’han donat a conèixer els primers detalls d’una de les cites culturals de
referència de la capital del Baix Camp. Enguany, durant aquests quatre dies la ciutat es
convertirà en l’epicentre del món del circ, per on desfilaran més de trenta companyies
nacionals i internacionals que mostraran les novetats del sector.
NOVETAT: Sigues el primer en conèixer les notícies i els successos de Reus gratis al mòbil.
Fes clic aquí!
L’Ajuntament de Reus  ja ha confirmat el nom de tres companyies. Des de Montreal arribarà
Barcode Circus Company amb el seu espectacle «Sweat & Ink», una exploració de la memòria
i les relacions a través de la metàfora acrobàtica, on quatre persones lluiten amb les seves
pròpies imperfeccions i limitacions mentre s’enfronten a la pròpia fragilitat de la memòria. Un
exercici innovador que la companyia canadenca duu als límits del circ contemporani.
«Déjà vu» reflexiona sobre la distància existent entre realitat i somni. La Cia. Manolo Alcántara
portarà a Reus aquest muntatge especialment arriscat, a la vegada que fascinant i suggeridor.
Un únic personatge amb somnis ambiciosos i grandiloqüents que són lluny de la vida
quotidiana de qui els imagina, i aquesta distància que hi ha entre el desig i la realitat acaba
per abocar al desànim el nostre personatge.

La Fira Trapezi de Reus 2020 tindrà lloc del 14 al 17 de maig | Àngel Ullate

Madame Gaüc com a representant del talent català presentarà «Fil», la història d’un salt, on la
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parella parla de les dificultats del dia a dia i els diferents estats de la seva relació mitjançant
portés acrobàtics i una bàscula. «Fil» és el primer espectacle de llarga durada de la Cia.
Madame Gaüc, una creació de circ contemporani que combina elements de dansa, teatre i les
arts del moviment.
L’edició d’enguany també comptarà, entre d’altres encara per presentar, amb els guanyadors
del Premi Nacional de Circ al 2016, la companyia Vaivén Circo, que presenta «Esencial», un
espectacle que parla de les transicions on cinc personatges juguen, somien i inicien un viatge
on les decisions vitals seran sempre el camí més fàcil. Tot plegat, en una escenografia
inspirada en l’arc de Sant Martí de Waldorf, amb tints poètics, idònia per crear ambients
màgics per treballar equilibri i harmonia.
El consistori assegura que la Fira Trapezi «esdevé el perfecte aparador per mostrar el  millor
talent del circ contemporani actual, amb espais de creació i projecció i trobades que conviden
a la reflexió, el debat i el diàleg de la professió». A més, assenyala que es tracta «d’una fira ja
consolidada i reconeguda com l’exponent per excel·lència dels millors espectacles de circ». La
programació artística completa de Fira Trapezi 2020 es presentarà en roda de premsa el
pròxim mes d’abril de 2020.
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La 24ª edición del Trapezi de Reus se celebrará del 14 al 17 de
mayo
ACN  •  original

Imagen de archivo de 'Cabaré' que abrió la XXIII Fira del Circ Trapezi.

Barcode Circus Company, Madame Gaüc, Vaivén Circo y la Cia. Manolo Alcántara Alcántara
son las primeras confirmaciones
El festival Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya, celebrará su 24ª edición del 14 al
17 de mayo. Este jueves se han anunciado las primeras confirmaciones, entre las cuales están
los canadienses Barcode Circus Company, Madame Gaüc y la Cia. Manolo Alcántara.
También estarán Vaivén Circo, ganadores del Premio Nacional de Circo en 2016, que
presentarán el espectáculo 'Esencial'. En total se prevé que participen 30 compañías
nacionales e internacionales que mostrarán las novedades del sector. Aparte se pretende
consolidar el área profesional como el punto de encuentro nacional e internacional del sector
del circo. La programación completa se presentará durante el mes de abril.
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La 24a edició del Trapezi de Reus se celebrarà del 14 al 17 de
maig
original

La 24a edició del Trapezi de Reus se celebrarà del 14 al 17 de maig
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La 24a edició del Trapezi de Reus se celebrarà del 14 al 17 de
maig
ACN  •  original

Imatge d'arxiu de 'Cabaret' que va obrir la XXIII Fira del Circ Trapezi.

El festival Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà la seva 24a edició del 14
al 17 de maig. Aquest dijous s'han anunciat les primeres confirmacions, entre les quals hi ha
els canadencs Barcode Circus Company, Madame Gaüc i la Cia. Manolo Alcántara. També hi
seran Vaivén Circo, guanyadors del Premi Nacional de Circ el 2016, que presentaran
l'espectacle 'Esencial'. En total es preveu que hi participin 30 companyies nacionals i
internacionals que mostraran les novetats del sector. A banda es pretén consolidar l'àrea
professional com el punt de trobada nacional i internacional del sector del circ. La programació
completa es presentarà durant el mes d'abril.
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La 24a edició del Trapezi es farà entre el 14 i el 17 de maig amb
més d'una trentena de companyies al cartell
original

El Trapezi arribarà a Reus al maig

Cedida
La Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, se celebrarà la 24a edició del 14 al 17 de maig a la
ciutat de Reus. Durant aquests quatre dies, la capital del Baix Camp es convertirà en
l’epicentre del món del circ, per on desfilaran més de 30 companyies nacionals i internacionals
que mostraran les novetats del sector. Trapezi esdevé el "perfecte aparador" per mostrar el
millor talent del circ contemporani actual, amb espais de creació i projecció i trobades que
"conviden a la reflexió, el debat i el diàleg" de la professió. Una fira "ja consolidada i
reconeguda com l'exponent per excel·lència dels millors espectacles de circ", segons han
subratllat fonts municipals aquest dijous.
Des de Montreal es presentarà Barcode circus company, amb el seu espectacle 'Sweat & Ink',
una exploració de la memòria i les relacions a través de la metàfora acrobàtica, on quatre
persones lluiten amb les seves pròpies imperfeccions i limitacions mentre s’enfronten a la
pròpia fragilitat de la memòria. 'Déjà vu', al seu torn, reflexionarà sobre la distància existent
entre realitat i somni. La companyia Manolo Alcántara arriba amb aquest muntatge
especialment arriscat, a la vegada que fascinant i suggeridor.
Madame Gaüc, com a representant del talent català, mostrarà 'Fil', la història d'un salt, on una
parella parla de les dificultats del dia a dia i els diferents estats de la seva relació. L’edició
d’enguany també comptarà, entre d’altres, i encara per presentar, amb els guanyadors del
Premi nacional de Circ al 2016, la companyia Vaivén Circo, que presentarà 'Esencial', un
espectacle que parla de les transicions on cinc personatges juguen, somien i inicien un viatge
on les decisions vitals serà sempre el camí més fàcil.
La programació artística completa de Fira Trapezi 2020 es presentarà a l'abril.
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La Fira Trapezi convertirá Reus en el epicentro internacional del
circo
original

La Fira Trapezi convertirá Reus en el epicentro internacional del circo
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La Fira Trapezi convertirá Reus en el epicentro internacional del
circo
Redacción  •  original

Barcelona, 30 ene (EFE).- La vigésimo cuarta edición de la Fira Trapezi llega a Reus con una
programación internacional que apuesta por el talento y los estrenos del mundo del circo
provenientes de distintos puntos del planeta.
Barcode Circus Company, Madame Gaüc, Vaivén Circo y la Compañía Manolo Alcántara, que
presenta el espectáculo "Déjà vu", son las primeras confirmaciones de esta edición que se
celebrará del 14 al 17 de mayo y que contará con las actuaciones de más de 30 compañías.
La Fira Trapezi se convierte en un aparador del circo contemporáneo con espacios de
creación y proyección, encuentros que invitan a la reflexión, el debate y el diálogo de la
profesión y un área destinada específicamente a los profesionales del sector.
Aunque todavía no se conoce la programación completa de esta edición del evento, las cuatro
primeras confirmaciones apuntan a una nueva Fira Trapezi caracterizada por el riesgo, las
nuevas formas, la innovación y la fusión de disciplinas. EFE
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La 24a edició del Trapezi de Reus se celebrarà del 14 al 17 de
maig
original

Barcode Circus Company, Madame Gaüc, Vaivén Circo i la Cia. Manolo Alcántara són les
primeres confirmacions

Imatge d'arxiu d'un espectacle del 'Trapezi' a la plaça del Mercadal de Reus

ARXIU / INFOCAMP
El festival Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà la seva 24a edició del 14
al 17 de maig. Aquest dijous s'han anunciat les primeres confirmacions, entre les quals hi ha
els canadencs Barcode Circus Company, Madame Gaüc i la Cia. Manolo Alcántara. També hi
seran Vaivén Circo, guanyadors del Premi Nacional de Circ el 2016, que presentaran
l'espectacle 'Esencial'.
En total es preveu que hi participin 30 companyies nacionals i internacionals que mostraran
les novetats del sector. A banda es pretén consolidar l'àrea professional com el punt de
trobada nacional i internacional del sector del circ. La programació completa es presentarà
durant el mes d'abril.
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La 24a edició de Trapezi arribarà al maig a Reus amb una
programació que aposta pel talent i estrenes darreu del món
original

Manolo Alcántara participa al Trapezi

Trapezi, Fira del Circ de Catalunya, ja escalfa motors. Avui ens han fet saber que la 24a edició
de celebrarà del 14 al 17 de maig  a la ciutat de Reus.  Durant aquests quatre dies, la capital del
Baix Camp es convertirà en l’epicentre del món del circ, per on desfilaran més de trenta
companyies nacionals i internacionals que mostraran les novetats del sector.
La Fira Trapezi esdevé el perfecte aparador per mostrar el millor talent del circ contemporani
actual, amb espais de creació i projecció i trobades que conviden a la reflexió, el debat i el
diàleg de la professió. Una fira ja consolidada i reconeguda com l’exponent per excel·lència
dels millors espectacles de circ.
UN TAST DEL PROGRAMA
Des de Montreal es presenta Barcode Circus Company  amb el seu espectacle Sweat & Ink,
una exploració de la memòria i les relacions a través de la metàfora acrobàtica, on quatre
persones lluiten amb les seves pròpies imperfeccions i limitacions mentre s’enfronten a la
pròpia fragilitat de la memòria. Un exercici innovador que la companyia canadenca duu als
límits del circ contemporani.
Déjà vu  reflexiona sobre la distància existent entre realitat i somni. La Cia. Manolo Alcántara
arriba amb aquest muntatge especialment arriscat, a la vegada que fascinant i suggeridor. Un
únic personatge amb somnis ambiciosos i grandiloqüents que són lluny de la vida quotidiana
de qui els imagina, i aquesta distància que hi ha entre el desig i la realitat acaba per abocar
al desànim el nostre personatge.
Madame Gaüc  com a representant del talent català presenta Fil, la història d’un salt, on una
parella ens parla de les dificultats del dia a dia i els diferents estats de la seva relació
mitjançant portés acrobàtics i una bàscula. Fil és el primer espectacle de llarga durada de la
Cia. Madame Gaüc, una creació de circ contemporani que combina elements de la dansa, el
teatre i les arts del moviment.
L’edició d’enguany també comptarà, entre d’altres encara per presentar, amb els guanyadors
del Premi Nacional de Circ al 2016, la companyia Vaivén Circo, que presenta Esencial, un
espectacle que parla de les transicions on cinc personatges juguen, somien i inicien un viatge
on les decisions vitals serà sempre el camí més fàcil, tot plegat en una escenografia inspirada
en l’arc de Sant Martí de Waldorf,  amb tints poètics, idònia per crear ambients màgics per
treballar equilibri i harmonia.
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Redacció

Trapezi, la Fira del Circ de Ca-
talunya, celebrarà la 24a edició 
del 14 al 17 de maig a la ciutat 
de Reus. Aquests quatre dies, la 
capital del Baix Camp es con-
vertirà en l’epicentre del món 
del circ, per on desilaran més 

de trenta companyies nacionals 
i internacionals que mostraran 
les novetats del sector.

Des de Montreal es presenta 
Barcode Circus Company amb 
el seu espectacle Sweat & Ink, 
una exploració de la memò-
ria i les relacions a través de la 

metàfora acrobàtica. Déjà vu 
relexiona sobre la distància 
existent entre realitat i somni. 
La Cia. Manolo Alcántara arriba 
amb aquest muntatge especial-
ment arriscat, a la vegada que 
fascinant i suggeridor. Mada-
me Gaüc com a representant 
del talent català presenta Fil, la 
història d’un salt, on una pare-
lla parla de les diicultats del dia 
a dia i els diferents estats de la 
seva relació mitjançant portés 
acrobàtics i una bàscula. L’edi-
ció d’enguany també comptarà 
amb els guanyadors del Pre-
mi Nacional de Circ al 2016, la 
companyia Vaivén Circo, que  
presenta Esencial.

Trapezi porta propostes 
d’unes 30 companyies del 
14 al 17 de maig

CIRC

Es podran veure les creacions mes innovadores

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
FE

ST
IV

A
L

 T
R

A
PE

Z
I *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diari de Tarragona General

 Prensa Escrita

 9488

 7919

 66 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/01/2020

 España

 1

 16,29 cm² (2,7%)

 489 EUR (554 USD) 

Cultura &  Vida 
El Trapezi atrae a más de 30  
compañías de todo el mundo
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Reus del 14 al 17 de mayo P46
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Imatge d’arxiu de l’edició de l’any passat de la fira Trapezi de Reus. fo to : Alf r e d o  Go n z á l e z

Reus

La fira Trapezi atraura més de 
30 companyies d’arreu del món

La ciutat esdevindrá l’epicentre internacional del circ durant quatre 
dies, del 14 al 17 de maig, amb artistes nacionals i internacionals

R E D A C C IÓ

REUS

El millor talent del circ es reunirá 
a Reus en la 24a edició de Tra
pezi, la Fira del Circ de Catalun
ya, que se celebrará a la ciutat del 
14 al 17 de maig. Durant aquests 
quatre dics, desfilaran per la capi
tal del Baix Camp més de trenta 
companyies nacionals i interna
cionals que mostraran les nove- 
tats del sector.

D’aquesta manera, la fira Tra
pezi es convertirá, un any més, en 
un aparador del circ contempora- 
ni actual. Durant el certamen, a 
més deis espectacles de carrer, 
també hi haurá espais de creació 
i projecció, així com trobades que 
convidaran a la reflexió, el debat 
i el diáleg al voltant de la profes- 
sió. Trapezi és una fira ja  consoli
dada i reconeguda com l’exponent 
per exceldéncia deis millors es
pectacles de circ.

Peí que fa a la programado, que 
es coneix fins al moment, des de 
Montreal visitará la ciutat Barco- 
de Circus Company amb el seu 
espectacle Sweat & Ink, una ex
plorado de la memoria i les rela- 
cions a través de la m etáfora 
acrobática, on quatre persones 
lluiten amb les seves própies im- 
perfeccions i limitacions mentre 
s’enfronten a la mateixa fragilitat

de la memoria. Un exercici inno
vador que la companyia canaden- 
ca duu ais límits del circ contem- 
porani.

Mentrestant, Déjá vu convidará 
al públic a reflexionar sobre la 
distáncia existent entre realitat i 
somni. La Cia. Manolo Alcántara 
arribará amb aquest muntatgc cs- 
pecialment arriscat, a la vegada 
que fascinant i suggeridor. Un 
únic personatge amb somnis am
biciosos i grandiloqüents que son 
lluny de la vida quotidiana de qui 
els imagina, i aquesta distáncia 
que hi ha entre el desig i la reali
tat acaba per abocar al desánim el 
nostre personatge.

L’apunt
Un esdeveniment 
consolidat
•  Des del 1997 la ciutat de 
Reus desplega una gran vela 
que cobreix carrers i places per 
tal de rebre el Trapezi, la Fira 
del Circ de Catalunya. Any rere 
any, cada mes de maig, la 
ciutat omple d’espectacles els 
carrers i els teatres i també 
acull muntatges que transfor
men la ciutat en una gran pista 
de circ.

Cedido d’enguany de la Fira del 
Circ de Catalunya també comp- 
tará amb la companyia Madame 
Gañe, com a representant del ta
lent catalá. Visitará la ciutat per 
presentar Fil, la historia d’un salt, 
on ima parella parla de les dificul
táis del dia a dia i els diferents 
cstats de la seva rclació mitjangant 
portés acrobátics i una báscula. 
Així mateix, la creació Fil és el 
primer espectacle de llarga dura
da de la com panyia Madame 
Gañe, una creació de circ contem- 
porani que combina elements de 
la dansa, el teatre i les arts del 
moviment.

D’altra banda, els guanyadors 
del Premi Nacional de Circ el 
2016, la companyia Vaivén Circo, 
assistirá a la Fira del Circ de Cata
lunya amb la proposta artística 
Esencial, un espectacle que parla 
de les transicions on cinc perso- 
natges juguen, somien i inicien un 
viatge on les decisions vitáis será 
sempre el camí més fácil, tot ple- 
gat en ima escenografía inspirada 
en l’arc de Sant Martí de Waldorf, 
amb tints poétics, idónia per crear 
ambients mágics per treballar 
equilibri i harmonía.

La esta de companyies, així com 
la programado artística completa 
de la Fira Trapezi 2020, es dona
ran a conéixer en els próxims me- 
sos.
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La fira Trapezi de Reus atraurà més de 30 companyies darreu del
món
original

Imatge d’arxiu de l’edició de l’any passat de la fira Trapezi de Reus. FOTO: Alfredo González

El millor talent del circ es reunirà a Reus en la 24a edició de Trapezi, la Fira del Circ de
Catalunya, que se celebrarà a la ciutat del 14 al 17 de maig. Durant aquests quatre dies,
desfilaran per la capital del Baix Camp més de trenta companyies nacionals i internacionals
que mostraran les novetats del sector.
D’aquesta manera, la fira Trapezi es convertirà, un any més, en un aparador del circ
contemporani actual. Durant el certamen, a més dels espectacles de carrer, també hi haurà
espais de creació i projecció, així com trobades que convidaran a la reflexió, el debat i el
diàleg al voltant de la professió. Trapezi és una fira ja consolidada i reconeguda com
l’exponent per excel·lència dels millors espectacles de circ.
Pel que fa a la programació, que es coneix fins al moment, des de Montreal visitarà la ciutat
Barcode Circus Company amb el seu espectacle Sweat & Ink, una exploració de la memòria i
les relacions a través de la metàfora acrobàtica, on quatre persones lluiten amb les seves
pròpies imperfeccions i limitacions mentre s’enfronten a la mateixa fragilitat de la memòria. Un
exercici innovador que la companyia canadenca duu als límits del circ contemporani.
Mentrestant, Déjà vu convidarà al públic a reflexionar sobre la distància existent entre realitat i
somni. La Cia. Manolo Alcántara arribarà amb aquest muntatge especialment arriscat, a la
vegada que fascinant i suggeridor. Un únic personatge amb somnis ambiciosos i
grandiloqüents que són lluny de la vida quotidiana de qui els imagina, i aquesta distància que
hi ha entre el desig i la realitat acaba per abocar al desànim el nostre personatge.
L’edició d’enguany de la Fira del Circ de Catalunya també comptarà amb la companyia
Madame Gaüc, com a representant del talent català. Visitarà la ciutat per presentar Fil, la
història d’un salt, on una parella parla de les dificultats del dia a dia i els diferents estats de la
seva relació mitjançant portés acrobàtics i una bàscula.
Així mateix, la creació Fil és el primer espectacle de llarga durada de la companyia Madame
Gaüc, una creació de circ contemporani que combina elements de la dansa, el teatre i les arts
del moviment.
D’altra banda, els guanyadors del Premi Nacional de Circ el 2016, la companyia Vaivén Circo,
assistirà a la Fira del Circ de Catalunya amb la proposta artística Esencial, un espectacle que
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parla de les transicions on cinc personatges juguen, somien i inicien un viatge on les
decisions vitals serà sempre el camí més fàcil, tot plegat en una escenografia inspirada en
l’arc de Sant Martí de Waldorf, amb tints poètics, idònia per crear ambients màgics per treballar
equilibri i harmonia.
La esta de companyies, així com la programació artística completa de la Fira Trapezi 2020, es
donaran a conèixer en els pròxims mesos.
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Trapezi tornarà a convertir Reus en la capital del món del circ
original

Trapezi arriba de nou a Reus, del 14 al 17 de maig

Reus tornarà a acollir una nova edició del Festival Trapezi, que enguany celebrarà la seva
24a edició del 14 al 17 de maig, per on desfilaran més de trenta companyies nacionals i
internacionals que mostraran les novetats del món del circ. Es tracta d’una fira “ja consolidada
i reconeguda com l’exponent per excel·lència dels millors espectacles de circ”.
Aquest dijous s’han anunciat les primeres confirmacions, entre les quals hi ha els canadencs
Barcode Circus Company, Madame Gaüc i la Cia. Manolo Alcántara. També hi seran Vaivén
Circo, guanyadors del Premi Nacional de Circ el 2016, que presentaran l’espectacle ‘Esencial‘.
En total es preveu que hi participin 30 companyies nacionals i internacionals que mostraran
les novetats del sector. A banda es pretén consolidar l’àrea professional com el punt de
trobada nacional i internacional del sector del circ. La programació completa es presentarà
durant el mes d’abril.
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