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1.	INTRODUCCIÓ	I	PRESENTACIÓ	DEL	TRAPEZI	2019	
 

Enguany se celebra la 23a edició de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, un esdeveniment que any rere 
any es va consolidant com una cita de referència al sud d'Europa. Durant quatre dies del mes de maig, els 
carrers, places i teatres de Reus acullen espectacles d'orígens i caràcters ben diversos que omplen tots els 
racons de la ciutat de circ, art i cultura. 
 
L'actual direcció artística, al càrrec des de 2017 i liderada per Leandro Mendoza Artagaveitia (Cíclicus 
Espectacles), aposta per promoure Trapezi com una gran vitrina que doni a conèixer el circ a Catalunya en 
totes les seves tendències artístiques. Però més enllà del caràcter exhibidor, Trapezi ha de ser quelcom 
més: un espai de mostra, trobada i treball en comú del sector del circ de Catalunya amb agents culturals 
locals i internacionals.  
 
Enguany la programació compta amb espectacles de companyies catalanes, estatals i internacionals 
(Bèlgica, França, Brasil, Itàlia, etc.) de tendències, formats i tècniques variades. Totes les propostes es 
regeixen per les premisses marcades per l'organització segons les quals tots els espectacles han de tenir 
voluntat de comunicar amb el públic;  disposar de factura professional i d'un equip artístic al darrere; i, per 
últim, presentar projectes que ofereixin una excel·lència tècnica, varietat en els números i/o en les 
disciplines de circ.  
 
El circ treballa per trobar fórmules noves per acostar-se al públic i explorar llenguatges i estètiques 
diverses. Trapezi dóna cabuda també a aquells formats diferents, que se surten de la norma, en els quals el 
circ investiga i troba nous encaixos: espectacles de curta durada, firaires, instal·lacions, etc.  
 
En el seu afany de contribuir a la  professionalització del sector a Catalunya, Trapezi fa tres anys que ha 
obert una línia de suport a la producció de creacions de circ. L'edició d'enguany, doncs, estrenarà dos 
espectacles coproduïts amb la fira, de petit, mitjà i gran format. D'aquesta manera, Trapezi treballa i 
continuarà fent-ho, en futures edicions, per consolidar una xarxa de coproductors nacionals i internacionals 
que permeti obrir nous processos de producció d'espectacles exigents i amb un equip artístic consistent.  
 
23 anys d'història 
 
Reus acull la Fira del Circ de Catalunya des de 1997. Des dels seus inicis, Trapezi ha estat un model pel món 
del circ i ha suposat una gran font de coneixement pel que fa a estètiques, formats, tècniques i estructures 
per als artistes i professionals catalans.   
 
La trajectòria de la fira ha estat reconeguda en diverses ocasions. L'any 2007 els directors artístics del 
moment van recollir el Premi Nacional de Cultura concedit per la Generalitat de Catalunya. I el 2012, 
Trapezi va rebre el Premio Nacional de Circo del Ministeri de Cultura. 
 
La Fira Trapezi seguirà vetllant per la promoció, professionalització i millora del sector del Circ a Catalunya i 
manté el seu compromís per donar a conèixer el millor circ de casa nostra arreu del món.  
  



 

	

2.	LA	IMATGE	
 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imatge de la 23a edició de Trapezi ha anat a càrrec de l’il·lustrador Jan Barceló. L’Estudi Ovni s’ha 
encarregat de l’aplicació gràfica de l’obra plàstica i del disseny dels diversos elements de difusió. 

Jan Barceló és un apassionat de l’experimentació amb processos creatius i artesanals, des d’on materialitza 
les seves inquietuds. Forma part de Queixal Edicions, una associació que promou el gènere de l’àlbum 
il·lustrat i reivindica el plaer estètic que pot proporcionar la literatura. També és docent d’autoedició i de 
serigrafia.  
 
Homenatge a l’artesania i els oficis 

Amant del circ i públic habitual del Trapezi, Barceló relaciona la filosofia que hi ha darrere de la Fira, que 
valora el treball humà i l’ofici, amb el seu procés de treball que vincula la il·lustració i el procés d’impressió 
artesanal de la serigrafia. La imatge que proposa per a la 23a edició del Trapezi presenta l’arribada dels 
artistes de circ a la ciutat, muntats sobre l’emblemàtic elefant de la fira, amb la intenció de transmetre 
l’ambient circense que es respira a la capital del Baix Camp durant el Trapezi. Els personatges de la imatge 
fan referència a alguns dels espectacles que han passat pel Festival en edicions anteriors, amb la voluntat 
de valorar els artistes que han fet possible la fira i donar la benvinguda als que la protagonitzaran aquest 
any.  

Les impressions originals fetes per crear la imatge es podran veure exposades durant la fira a l’Espai 
Professional a Cal Massó.  

Ovni Comunicació Visual és un estudi multidisciplinari dins del camp de la imatge i la comunicació, 
especialitzat en disseny, il·lustració i web. El formen Marc Díez, 1981, il·lustrador i dissenyador, i Sergi 
Herrera, 1977, artista plàstic, dissenyador gràfic i arquitecte efímer.  



 

	

3.	GRAELLA	DE	PROGRAMACIÓ	

 

  

Dijous 9 de maig
Horari Durada Espai Títol Companyia Entrada

20.00 h 30' Cal Massó Inauguració oficial Amb Jimmy González
22.30 h 60' Pl. del Mercadal Cabaret Alba Sarraute+Discípulos de

Morales+Jimmy Gonzalez+Iara
Gueller+Duo 2 Filles+La
Contrebande+Circonautas+Aimé 
Moralez

Gratuït

Divendres 10 de maig
Horari Durada Espai Títol Companyia Entrada

18.00 h 45' Av. Carrilet A s'ombra Atirofijo Circ Gratuït
18.00 h 50’ Pl. de la Llibertat A Salto Alto-entre gentilezas e exterminiosCirco No Ato Gratuït
18.00 h 45' Teatre Bravium Íntimo La Mala 10,00 €
18.00 h 70' Mercat Central +   Pl. 

Prim  +  Pl. Evarist 
ITINERANT Christian Padilla + Alvarito i cia +   

Mortello & Manzani   +  La Inoxidable 
Gratuït

18.00 h 35’ Jardí La Palma El Covador 1 (Carampa) Escola Carampa Gratuït
19.00 h 45' Pl. Baluard Rojo estándar Lanördika Gratuït
19.30 h 80' Pl. d'Anton Borrell Fidelis Fortibus Circo Ronaldo Gratuït
20.00 h 40' Pl. de la Patacada Davaiii Domichosky & Agranov Gratuït
20.30 h 70' Teatre Fortuny Quan els crancs portin talons Escarlata Circus 10,00 €
22.00 h 50’ Pista La Palma Dioptries Companyia Toti Toronell 5,00 €
22.00 h 60' Teatre Bartrina Nu-23è Circ d’Hivern Ateneu Popular 9Barris-Animal Religion 10,00 €
22.30 h Pl. de la Llibertat Babel Glöm Kaaos Kaamos Gratuït
23.30 h 90' Pl. del Mercadal Cabaret Alba Sarraute+Discípulos de Morales+Jimmy

Gonzalez+Iara Gueller+Duo 2 Filles+La
Contrebande+Entre Nous+Leti i Fer+La Fem
Fatale+Circonautas+Aimé Moralez

Gratuït

Dissabte 11 de maig
Horari Durada Espai Títol Companyia Entrada

11.00 h 150' Jardí de l'Estació EnològicaInstalacions interactives: Laberint i TiteretúItinerània Gratuït
11.30 h 35' Pl. Teatre Oyun El Fedito Gratuït
12.00 h 50’ Pl. Llibertat A Salto Alto-entre gentilezas e exterminiosCirco No Ato Gratuït
12.00 h 35’ Jardí La Palma El Covador 1 (Carampa) Escola Carampa Gratuït
13.00 h 45' Pl. Mercadal Furieuse Tendresse Cirque Exalté Gratuït
13.00 h 80' Pl. d'Anton Borrell Fidelis Fortibus Circo Ronaldo 15,00 €
13.00 h 50’ Jardí de la Casa Rull Ovvio Kolectivo Lapso Cirk Gratuït
13.30 h 35' Jardí de l'Estació EnològicaStrong Lady Strong Lady Productions Gratuït
17.00 h 30’ Jardí La Palma El Covador Rogelio 1 Escola Rogelio Rivel Gratuït
17.00 h 150' Jardí de l'Estació EnològicaInstalacions interactives: Laberint i TiteretúItinerània Gratuït
17.00 h 35' Pl. Teatre Oyun El Fedito Gratuït
18.00 h 30’ Jardí La Palma El Covador Rogelio 2 Escola Rogelio Rivel Gratuït
18.30 h 40' Pl. d'Evarist Fàbregas Entre Nous Entre Nous Gratuït
18.30 h 70' Pl. Doctor Sabaté   +   Pl. 

Llibertat   +   Pl. Anton 
Borrell

ITINERANT Leti i Fer + Alvarito i cia  + Christian 
Padilla + La Inoxidable Marxing Band

Gratuït

19.00 h 45' Pl. del Baluard Rojo Estándar Lanördika Gratuït
19.00 h 45' Av. Carrilet A s'ombra Atirofijo Circ Gratuït
19.30 h 35' Jardí de l'Estació EnològicaStrong Lady Strong Lady Productions Gratuït
19.30 h 80' Pl. d'Anton Borrell Fidelis Fortibus Circo Ronaldo 15,00 €
19.30 h 45' Teatre Bravium Íntimo La Mala 10,00 €
20.00 h 40' Pl. de la Patacada Davaiii Domichosky & Agranov Gratuït
20.30 h 70' Teatre Fortuny Quan els crancs portin talons Escarlata Circus 10,00 €
22.00 h 60' Teatre Bartrina Nu-23è Circ d’Hivern Ateneu Popular 9 Barris-Animal Religion 10,00 €
22.00 h 50’ Pista La Palma Dioptries Companyia Toti Toronell 5,00 €
22.30h Pl. de la Llibertat Babel Glöm Kaaos Kaamos Gratuït
23.30 h 90' Pl. del Mercadal Cabaret Alba Sarraute+Discípulos de Morales+

Jimmy Gonzalez+Iara Gueller+Duo 2
Filles+La Contrebande+Leti i Fer+La Fem
Fatale+Circonautas+Aimé Moralez

Gratuït



 
 

 

 

Aquesta graella de programació queda subjecta a modificacions d’última hora. Podeu consultar la graella 
totalment actualitzada a la web de trapezi (trapezi.cat)  

Diumenge 12 de maig
Horari Durada Espai Títol Companyia Entrada

11.00 h 45' Pl. del Baluard Rojo estándar Lanördika Gratuït
11.00 h 150' Jardí de l'Estació EnològicaInstalacions interactives: Laberint i TiteretúItinerània Gratuït
11.30 h 40' Pl. de la Patacada Davaiii Domichosky & Agranov Gratuït
12.00 h 50’ Pl. Llibertat A Salto Alto-entre gentilezas e exterminiosCirco No Ato Gratuït
12.00 h 70' Pl. Evarist Fàbregas + 

Pl. Prim + Pl. Doctor 
Sabaté

ITINERANT Mortelo & Manzani + Alvarito i cia  + 
Christian Padilla + La Inoxidable Marxing 
Band Gratuït

13.00 h 45' Pl. Mercadal Furieuse Tendresse Cirque Exalté Gratuït
13.00 h 70' Teatre Fortuny Quan els crancs portin talons Escarlata Circus
13.00 h 50’ Jardí de la Casa Rull Ovvio Kolectivo Lapso Cirk Gratuït
13.30 h 35' Jardí de l'Estació EnològicaStrong Lady Strong Lady Productions Gratuït
17.00 h 30’ Jardí La Palma El Covador Rogelio 1 Escola Rogelio Rivel Gratuït
17.00 h 150' Jardí de l'Estació EnològicaInstalacions interactives: Laberint i TiteretúItinerània Gratuït
18.00 h 45' Av. Carrilet A s'ombra Atirofijo Circ Gratuït
18.00 h 30’ Jardí La Palma El Covador Rogelio 2 Escola Rogelio Rivel Gratuït
18.00 h 60' Teatre Bartrina Nu, 23è Circ d’Hivern Ateneu Popular 9 Barris-Animal Religion 10,00 €
18.30 h 40' Pl. d'Evarist Fàbregas Entre Nous Entre Nous Gratuït
19.30 h 35' Jardí de l'Estació EnològicaStrong Lady Strong Lady Productions Gratuït
19.30 h 45' Teatre Bravium Íntimo La Mala 10,00 €
19.30 h 80' Pl. d'Anton Borrell Fidelis Fortibus Circo Ronaldo 15,00 €
20.00 h Pl. Mercadal Bal Trap La Contrebande Gratuït



 
	

4.	LA	PROGRAMACIÓ	

PROGRAMACIÓ	INTERNACIONAL	

	
LA MALA · Íntimo 
Brasil · 55’ · Públic adult · Bravium Teatre 
 

 L'espectacle revela la intimitat d'una parella d'acròbates, 
tant des del punt de vista de la relació entre dues persones, 
com de dos cossos que es coneixen i treballen en sintonia 
per portar al públic el virtuosisme del qual aprofundeix en 
la seva recerca davant un desafiament i el transforma en 
risc, en circ. 
 
D'alguna manera, aquests dos acròbates aconsegueixen 
sentir l'estat d'esperit de l'altre, pel contacte i la presència i 
és justament aquesta sensibilitat que haurà de ser 
compartida amb el públic. 
 
lamalacirco.blogspot.com 
  

 
 
CIRCUS RONALDO · Fidelis Fortibus 
Bèlgica · 75’ · +12 anys · Pl. Anton Borrell 
 
 

A Fidelis Fortibus el públic entra en una carpa de circ on 
tots els artistes han mort. Jauen al voltant d’un cercle de 
serradures. Encara se sent la ferum dels cavalls, però la 
bravura i l’atmosfera bulliciosa del circ és morta. 
Danny Ronaldo és l’únic home que encara queda dempeus. 
D’acord amb les antigues costums de la seva família vetlla 
per les tombes i el seu passat insuperable que omple tot 
l’espai. Literal i metafòricament.  
Però, també hi ha una promesa ancestral del circ: mai 
decebràs al públic … 
Així, que amb una audàcia incommensurable, ell accepta el 
duel amb el passat. Grans riallades són desenterrades amb 
incursions esporàdiques a la melangia més profunda i 
poesia que sovint transcendeix l’espectacular.  
 

> Millor Espectacle de Circ, Premis Ciutat de Barcelona 2017 
> Seleccionat com a millor producció del  2016 al 
Theaterfestival (BE/NL) 
 
www.circusronaldo.be 

 

 

  



 
 
 
 
JIMMY GONZÁLEZ · D’argile 
Canadà · 7’ · Tots els públics · Plaça del Mercadal 
 

 D'argile  és un número de malabars i dansa amb una bola 
d'argila. És el recorregut d'un escultor que es perd en la 
seva pròpia bogeria creativa, manipulant la terra i 
transformant-se en la seva pròpia obra.  

Compartir el plaer de ballar, embrutar-se i entrar en èxtasi. 

jimmy-gonzalez.com 

 

LA CONTREBANDE · Bal Trap 
França · 30’ · Tots els públics · Cabaret 
 
 Són 6 acròbates que es troben en un parc infantil i 

decideixen jugar amb allò que els envolta. 
Sovint es tornen al risc. 
BALTRAP és una partida  en la qual les regles són 
introduïdes pels jugadors, basades en les propulsions, 
projeccions, aterratges. 
BALTRAP juga amb perill. És la confiança del grup, l’atenció 
a l’altre. 
BALTRAP és un grup unit de persones amb personalitats 
diferents. 
BALTRAP no és una competició, és  creuar la línia junts. 
 
la-contrebande.com 

 
 
KAAOS KAAMOS · Babel, Glöm 
França · 45’ · Públic adult · Plaça de la Llibertat 
 

 Vénen de Suècia, Finlàndia, Alemanya, Xile i Nova 
Caledònia. Tantes llengües i cultures diferents, però 
especialitats comunes: banquine i mà a mà. 
 
Cadascun és únic, però junts tracten de tocar el cel. Es 
poden aguantar i caure, aixecar-se, confiar en els altres, 
independentment del que sigui. L'acrobàcia és el seu 
llenguatge comú, tant alimentari com ritual, amb magnèsia 
com a símbol. 
 
kaaoskaamos.com 



 
  
 

 

KOLECTIVO LAPSO CIRC · Ovvio 
Itàlia · 50’ · Tots els públics · Jardí de la Casa Rull 
 
 On es troba el límit extrem de l'equilibri? Aquest instant 

perfecte on les lleis de la gravetat semblen vençudes, 
sobrepassades, desaparegudes. 

On es troba el límit de les nostres capacitats? A vegades ho 
aconseguim, a vegades no. A vegades ho sobrepassem, a 
vegades no. 

A vegades cau i a vegades no. Ens agraden tots dos. 

OVVIO! 

OVVIO és una trobada entre dues personalitats oposades, 
que porten dins la mateixa necessitat de risc, l'aclaparadora 
urgència de descobrir fins a on poden arribar abans que la 
física i la casualitat els derrotin. On està l'instant de 
perfecció abans de la caiguda? 

El “joc” és la seva forma, buscar aquest límit, la confiança el 
cordó necessari que els uneix i els empeny seguir. 

OVVIO és un desafiament 

http://lapsocirk.com/index_ES.html 

 

 

CIRCO NO ATO · A Salto Alto - Entre gentilezas e extermínios 
Brasil · 50’ · Públic familiar · Plaça de la Llibertat 
 

 A Salto Alto - Entre gentilezas e extermínios explica la 
història de set persones que en tenir accés a una altra 
forma de vida es desvesteixen de les seves experiències per 
a viure aquesta altra realitat. L'espectacle es duu a terme 
des de la  tensió entre una atmosfera de personatges 
formals i refinats que porten en la seva essència la 
irreverència dels quals han de reinventar i donar un nou 
sentit a la vida a cada moment. L'espectacle profana la 
història romàntica de la Ventafocs tenint com a principal 
crítica el consumisme desenfrenat de la nostra societat. 
 
 
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/salto-alto 
  

 

  



 
 
 
 
COLLECTIF ENTRE NOUS · Entre nous 
França · 40’ · Tots els públics · Plaça d’Evarist Fàbregas 
 

  
 
En un espai obert, tres pals, algunes cadires desordenades i 
un parell d’instruments musicals. Cinc amics inseparables 
es troben després d’algun temps. Van arribant d’un en un, 
es miren als ulls, somriuen, les línies del mapa de les seves 
vides els porten avui a aquest lloc, són els mateixos de 
sempre malgrat el temps. La música envaeix l’espai, el 
moviment, la complicitat. Els tres pals a escena donen vida 
a aquest simple encontre on l’humor, l’amistat i l’amor es 
troben tant en el pla horitzontal com en el vertical. 
 
http://cirque-entrenous.com/es/ 
  

 
 
STRONG LADY PRODUCTIONS · Strong Lady! 
Regne Unit · 35’ · Tots els públics · Jardí de l’Estació Enològica 
 

  
 
El món de la Strong Lady (la Dama Forçuda) és ple de 
contrastos impactants: múscul i gràcia, bellesa i força bruta, 
aixeca la moral del públic i …també aixeca al públic! 
 
Una dona forçuda autèntica, Betty Brawn presenta un 
ventall elegant de “gestes de força”: trenca coses, aixeca 
gent pels aires com si fossin plomes i de retruc, fa treballar 
de valent la musculatura del riure. Marxaràs somrient 
gràcies a aquesta celebració sincera de feminitat i força. 
 
https://www.strongladyproductions.com/ 
  

	
CIRQUE EXALTÉ · Furieuse Tendresse 
França · 45’ · Tots els públics · Plaça del Mercadal 
 

  
 
Furieuse Tendresse és un crit. Una actuació estimulant 
nascuda per a expressar la intensitat de la vida i de 
l'instant. Una invitació a experimentar el contacte humà a 
través del circ i els extrems. 
 
http://cirque-exalte.com/ 
  



 

	

	

PROGRAMACIÓ	DE	CATALUNYA 

 

CIA TOTI TORONELL · Dioptries 
Catalunya  · 50' · Tots els públics · La Palma 
 
 Una de les grandeses del circ, és que no li cal cap història 

per emocionar, l’art del risc i de les coses impossibles, 
l’habilitat, l’humor, la música...en definitiva, l’art amb totes 
les seves facetes estan al servei del circ. 
I això és el que volem que expliqui Dioptries. 
 
Una troupe de circ, es troba atrapada entre dos mons, i han 
de resoldre el dilema de fer dos espectacles alhora, entrar, 
sortir i els canvis precipitats d’un escenari a l’altre, donen el 
joc a l’espectacle. 
 
Dos espectacles en un, on volem que el públic s’impliqui 
d’una manera activa i es mori de curiositat per saber el que 
està passant a l’altre costat de DIOPTRIES. 
 
totitoronell.com/es/ 

 

ESCARLATA CIRCUS · Quan els crancs portin talons 
Catalunya · 70’ · A partir de 8 anys · Teatre Fortuny 
 
 Àngel i Bàrbara, conductors d’aquesta acció performativa, 

ens expliquen un conte; un conte basat en fets reals sobre 
una parella que fa més de trenta anys va començar a fer 
circ creient poder trobar la seva llibertat i canviar el món. El 
món però, també els canvià a ells. La seva reflexió sobre 
aquest món és a través del seu llenguatge, el circ. 
 
Amb una reinterpretació de la relació amb l’objecte, els 
fuets, ganivets, pèls, acrobàcies i pallassos, desplacen el 
centralisme humà cap al punt de vista de l’objecte sobre el 
món; amb una visió posthumanista, els elements ens parlen 
des de les seves entranyes. 
 
A través de la Bàrbara i de l’Àngel descobrirem com 
aquesta parella que ens ha cedit els seus fets -el seu arxiu 
audiovisual inèdit!- es qüestionen a ells mateixos i 
qüestionen l’establert. 
 
Fan l’exercici de descompondre la seva trajectòria circense 
com si de crancs es tractés. Revisiten el seu passat i 
proposen una visió de futur oberta i esperançadora. El seu 
motor és la poesia i la recerca de la bellesa. 
 
En definitiva qüestionen la bestiesa humana. 
 
http://escarlata.com/es/ 



 
 
 

ESCOLA ROGELIO RIVEL 1 · Krash 19 - Projecte Tortuga 
Catalunya · 30’ · Tots els públics · El Covador 
 

 Quan la incongruència ens aborda però la bellesa és 
superior, no busquem un perquè, simplement gaudim la 
visió. Set personatges conformen una tribu que conviu, 
construeix i comparteix un espai vital. 
 
http://www.escolacircrr.com/ 
  

 

ESCOLA ROGELIO RIVEL 2 · Quítate - Projecte Tortuga 
Catalunya · 30’ · Tots els públics · El Covador 
 

 "Aparta figuranta! Quita que no se me ve! Yo, yo, yo yo i no 
tú. No toquis!" 
Una fusió còmica d’artistes de circ ens posa en escena la 
necessitat del nostre “minut de glòria”; que la seva història 
sigui escoltada, i abans que la dels altres si és possible. 
 
 http://www.escolacircrr.com/ 

 
LA FEM FATAL · Eje 36 
Catalunya/Euskadi · 10’ · Tots els públics · Cabaret 
 

 Eix, discurs utòpic. Paraula enfonsada en la necessitat de 
sentir cert equilibri. Falsa percepció d’immobilitat 
compresa entre passat i futur. Un present viu, atent i 
constant. Que no admet dubte, que es nodreix del 
reajustament i que busca en la discòrdia la seva verticalitat. 
Un camí, un viatge, una vida plena de distorsions i que, 
només veient-la en perspectiva, sempre es manté en un sol 
eix. 
 
https://lapersianacirc.com/espectacles/la-fem-fatal-2/ 

  



 
 
 
 
ITINERÀNIA · Instal·lacions interactives: Laberint i Titeretú 
Catalunya · 150’ · Públic familiar · Jardí de l’Estació Enològica 
 
 LABERINT II: 

 
Un mar de parets de colors ple d'encreuaments que repten 
els participants més intrèpids amb enigmes visuals i portes 
d'habilitat. El gran format creix amb aquesta instal•lació de 
lliure participació on perdre's serà la millor de les 
aventures! 
 
 
 
 
 
TITERETÚ: 
 
Titeretú està basat en una idea original de Sandra Sardà i 
Itinerània 
 
El públic deixarà de ser un simple espectador per convertir-
se en el protagonista de la història: el titella! Utilitzant el 
cos com a única eina, els participants resoldran jocs 
d'equilibri, precisió i coordinació. 
 
https://www.itinerania.com/copia-de-inici 

 

CIA ATENEU POPULAR 9 BARRIS · Nu 
Catalunya · 55’ · Tots els públics · Teatre Bartrina 
 

 Nu és un espectacle de circ contemporani amb 5 artistes en 
escena que conviuen amb diferents llenguatges escènics 
per descobrir-se en un espai híbrid. Nu és la proposta que 
Quim Girón, i l'equip que l'acompanya, ha creat segons 
l'encàrrec de l'Ateneu Popular 9 Barris per fer un espectacle 
per tots els públics en una nova edició del Circ d'Hivern. 
Nu parla amb senzillesa i transparència de les relacions 
humanes i de com aquestes interactuen amb els objectes. 
El contacte dels cossos amb aquests objectes crearà 
situacions absurdes plenes de màgia, poesia i un humor ple 
de tendresa. 
Els artistes es relacionen amb diferents disciplines de circ 
sense que l’exercici sigui més que el significant; acrobàcies, 
verticals, suspensió capil·lar i perxa aèria, es desenvolupen 
en escena per usar-les de diferents formes. Nu aprofundeix 
fins al fons  en la tècnica per trobar noves maneres per fer-
la servir i que no sigui la tècnica la que defineix l’espectacle.  
 
https://www.ateneu9b.net/  
  

 	



 
 
 
 
 
LA INOXIDABLE MARXING BAND · Itinerants 
Catalunya · 70’ · Tots els públics · Carrers i places de la ciutat 
 

 

 
La Inoxidable Marxing Band us ofereix un repertori eclèctic, 
extret de moltes i diverses tradicions: klezmer, second line, 
blues, músiques de circ i de cercavila. 
Una aposta per la música purament de carrer, per tocar 
caminant, per caminar ballant, per que camini la música! 

https://es-es.facebook.com/LaInoxidableMB/ 
  

 

DOMICHOVSKY&AGRANOV · Davaiii 
Catalunya · 45’ · Tots els públics · Plaça de la Patacada 
 

 

 
 
Dos personatges dubtosament simpàtics, juguen amb 
l'equilibri entre el dolor i l'alegria. 
Un joc de rols en constant transformació, el domador es 
converteix en el domat, el segrestador en el segrestat, la 
més minúscula distracció pot costar la vida o almenys unes 
quantes bones rialles, qui ha dit que no es juga amb 
ganivets? 
Fustes , cordes, ferros, ganivets, clavilles .... pausa. 
Cantem el dolor, bevem i ballem l'alegria 
La vida del gitano, una llàgrima a l'ull del món. 

 



 

	

PROGRAMACIÓ	DE	LA	RESTA	DE	L’ESTAT	ESPANYOL	
	

ATIRO FIJO CIRC · S’ombra 
Balears · 45’ · Tots els públics · Avinguda Carrilet 
 
 
 

 
 
 
 

A s'ombra parla de les experiències dels dos personatges 
protagonistes. Aquests dos individus viuen en un món fora 
del temps i en un viatge perpetu que els té condemnats a la 
vida errant. Es traslladen d'un lloc a un altre carregant amb 
el seu univers. Habiten l'espai buit, aprofiten l'oportunitat 
de viure i jugar amb el que la vida els ofereix. Transiten en 
el sentir i experimentar; estímul resposta; sentiments 
primaris i bàsics. És en aquest escenari on es desvetllen els 
més emocionants, sorprenents, curiosos, extravagants i 
excèntrics fets, situacions, accions, etc. Sempre amb el 
llenguatge del circ com a protagonista. 
  
A s'ombra és una peça de circ contemporani, pel que fa als 
seus creadors tracten de fer processos d'investigació 
proposant noves formes i llenguatges per aconseguir 
resultats diferents. Ens referim al tractament de la tècnica, 
de la dramatúrgia, l'expressió a través dels objectes, la 
música, etc. Sempre amb l'objectiu d'establir una connexió 
directa amb el públic que els possibiliti una identificació 
amb ells i els transporti al seu univers. 
 
 A s'ombra és un espectacle que comprèn les disciplines de 
circ:  trapezi a vol, llançament de ganivets, combinades amb 
els equilibris acrobàtics, la manipulació d'objectes i l'actor 
de circ. 
 
atirofijocirc.com 

 
LANÖRDIKA CIRCO Y DANZA · Rojo estàndard 
Madrid · 45’ · Tots els públics · Plaça Baluard 
 

 

“L'amor és un misteri. Tot en ell són fenòmens a quin més 
inexplicable, tot en ell és il·lògic, tot en ell és vaguetat i 
absurd”  Bécquer 

Foraster i forastera es mouen per un estrany món. Marcats 
pel color blanc i pel color vermell, volen aproximar-se des 
de la curiositat, la diferència, el joc… i provocaran les 
combinacions més divertides. Sensible i tendre, descarat i 
alegre, Rojo estàndard deixa petjada en la retina, en la 
memòria i en el cor. Aquesta unió entre el circ i la dansa ha 
aconseguit el reconeixement i el gaudir de milers de 
persones de totes les edats, en la seva extensa gira per 
festivals i programacions de temporada, a Espanya i Europa. 

lanordika.com 
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E 
 
 
EL FEDITO · Oyun 
Comunitat Valenciana · 40’ · Tots els públics · Pl. Teatre 
 

 Qui o què és l'escultura? El malabarista o l'artefacte creat? 
Què és l'estabilitat? Quin és el límit? Aquestes preguntes 
condueixen a la cerca del més difícil encara, de l'equilibri 
perfecte cap a l'arquitectura dels malabars, l'harmonia 
entre tots els elements: olles, culleres, cordes, pilotes. 
 
A Oyun (del joc turc) tot gira entorn a les olles i altres 
elements quotidians i a mesura que va construint un 
artefacte en equilibri, el malabarista va creant l'espai, 
dibuixant l'aire, i sobretot jugant i desafiant a la gravetat. 
 
Aquest espectacle és el resultat d'anys de recerca i 
experimentació la inspiració de la qual ha vingut 
principalment de les diferents disciplines artístiques: 
escultura, dibuix, poesia visual, fotografia, arquitectura, 
música, pintura, teatre, circ... 
 
http://madn.circosv.es/el-fedito-oyun/ 
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EL	CABARET	I	ELS	ITINERANTS	
 

El Cabaret 

En aquesta edició, el Cabaret, espectacle consolidat dins la programació de Trapezi en un gran 
format i espai escènic espectacular, presenta dues novetats. D’una banda, el fet que s’hagi 
dissenyat en col·laboració entre la direcció artística de Trapezi i la del Mercè Arts de Carrer 
(MAC Festival). De l’altra, el fet que per primera vegada s’ha encarregat la direcció artística, 
altres anys assumida internament pel Trapezi, a Martí Torras i Fàtima Campos, director i 
coreògrafa de llarga trajectòria. Un encàrrec que s’ha fet amb voluntat d’oferir a directors i 
artistes del nostre territori la possibilitat de dirigir un gran format que, ubicat un any més a la 
plaça del Mercadal de Reus, enguany tindrà lloc en una pista rodona cèntrica amb el 
espectadors al voltant.  

Compost per peces de companyies diverses, comptarà amb l'estrena absoluta d'un número de 
trapezi doble de La Fem Fatal i les estrenes a Catalunya de les peces d'aro i lira de la brasilera 
Iara Gueller i de quadre fix del duet francès Dues Filles. L'espectacle també inclou els números 
del malabarista Jimmy Gonzalez, dels francesos La Contrebande, les acrobàcies de Leti i Fer i La 
Roda Cyr d’Aimé Moralez i la banda musical dels Circonautas. El Cabaret, que es podrà veure 
de dijous a dissabte a la nit, tindrà la pallassa i acròbata Alba Sarraute i els marionetistes de 
Discípulos de Morales de mestres de cerimònia. El Cabaret se celebrarà les nits de dijous 9 de 
maig (cabaret inaugural), divendres 10 i dissabte 11. 

 

Els itinerants 

Els itinerants són rutes que es programen en diverses places i carrers de Reus que permeten al 
públic gaudir d’una petita mostra d’alguns dels espectacles programats a la Fira. Guiats per la 
mascota del Trapezi, l’Elefant, el públic podrà realitzar una cercavila circense i descobrir alguns 
dels secrets amagats de la Fira. Mortelo & Manzani és el duo de clown encarregat de l’Elefant i 
la Banda Inoxidable és la banda encarregada de posar la música a la proposta. 

Alguns dels artistes que participaran en els diversos itinerants, són: Christian Padilla, Alvarito i 
Leti i Fer. 

Els Itinerants se celebraran el dia 10 de maig a les 18.00 h, el dia 11 de maig a les 18.30 h i el 
dia 12 de maig a les 12.00 h.  
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5.	L’ESPAI	DE	PROFESSIONALS	
 

L’Espai Professional de Fira Trapezi segueix treballant per promoure i donar visibilitat al sector 
del circ català i estatal, proporcionant un espai de negoci i impulsant la creació, la producció i 
la distribució de tots els formats i disciplines. 

Un dels principals objectius d’aquesta edició és consolidar el Trapezi com un punt de trobada 
de professionals. Trapezi també pretén seguir potenciant la fase de la producció i vol continuar 
millorant, augmentant i consolidant la xarxa de coproductors, incidint en les produccions i 
processos de producció dels espectacles. 

L’Espai Professional s’ubica a Cal Massó, una antiga fàbrica de licors transformada en centre 
artístic multidisciplinari; un espai de trobada ampli i acollidor obert al llarg dels 4 dies que 
serveix com a punt de referència i seu de les xerrades i activitats professionals. 

L’Espai Professional és també el punt de referència i informació per a les companyies, 
associacions i entitats participants. 

En aquesta 23a edició, i dintre del marc d’El Trapezi Acull, la Fira acollirà el tancament del 
projecte ‘De mar a mar, Pirineus de circ’, que col·labora amb l’Àrea Professional en 
l’organització de diverses activitats. A més, com a membre de COFAE, Trapezi acollirà també 
l’activitat ‘Debate Futuro’, que uneix diversos professionals per reflexionar sobre el futur de 
Trapezi, en el marc de la resta de fires de l’estat espanyol. I per últim, l’Espai Professional 
d’aquest any comptarà amb la presència de la federació d’associacions de circ CircoRed. 

Un any més comptem amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de 
Catalunya en l’organització de la Trobada amb programadors així com en la taula rodona 
centrada en “El circ i l’herència”. 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Divendres	
	

10.00h Warm up Sentir el risc  
Organitza: De Mar a Mar Pirineus de Circ 
Castell del Cambrer 
 
10.30h Tallers  
Taller 1: Metodologies en els processos de recerca artística 
Taller 2: Taller físic sobre acompanyament artístic 
Taller 3: Pràctiques i experiències en dinàmiques en xarxa 
Taller 4: Què hi ha darrere el catxet? 
Organitza: De Mar a Mar Pirineus de Circ 
Castell del Cambrer 
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12.00h Taula rodona dinàmica La cooperació internacional en el circ 
Organitza: De Mar a Mar Pirineus de Circ i Trapezi 
Cal Massó 
 
13.00h El circ a les fires d’arts escèniques de l’Estat Espanyol, a càrrec de Manuel Jesús 
González, President de COFAE 
Cal Massó 
 
 
 
 
 
16.00h Presentació de la programació Trapezi 2019, a càrrec de Leandro Mendoza, Director 
Artístic 
Cal Massó 
 
16.30h Taula rodona El circ i l’herència 
Organitza: APCC i Trapezi 
Cal Massó 
	

Dissabte	
 

10.00h Trobada amb programadors 
Organitza: APCC 
Cal Massó 
 
14.00h Dinar col·lectiu 
Cal Massó 
 
Més informació i contacte de l’espai professional:  
Jessi Pérez 
professionals@trapezi.cat 
+34 687 98 42 91 
trapezi.cat 
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6.	ALTRES	ACTIVITATS	

El	Trape-Xic	
 

El Trape-Xic és una proposta dedicada al públic familiar que ha tingut un gran èxit des dels seus 
inicis oferint un espai idoni per al públic destinatari i una programació variada. Ubicat al Jardí 
de l’Estació Enològica, en aquesta sisena edició, al Trape-Xic hi trobarem la companyia 
Itinerània amb Laberint II i Titeretú, dues instal·lacions interactives, i Strong Lady Productions  
ens presentarà Strong Lady, la dona forçuda. Acompanyaran la programació artística food-
trucks que VESTIran un espai únic de lleure i trobada per a tota la família. 

El conjunt d’edificis que formen l'Estació Enològica de Reus són obra de l’arquitecte reusenc 
Pere Caselles i són una mostra destacada de l’arquitectura industrial modernista. L’Estació 
Enològica va néixer en el marc de les actuacions impulsades després de la crisi de la fil·loxera. 
Tot i que es va crear el 1905 per reial ordre, no es va inaugurar fins al 1910, quan va ser la més 
gran de l'estat i comptava amb la tecnologia i les instal·lacions més modernes.  

 

El	Covador	
 

El Covador és una iniciativa que té com a finalitat ser una vitrina on exposar el treball dels 
alumnes de les escoles professionals  de circ  a  la vegada que  posar en  valor la feina feta en 
aquests centres. Hi participen la Escuela de Circo Carampa de Madrid i l’Escola de Circ Rogelio 
Rivel de Barcelona, amb tres espectacles de 30 minuts de durada destinats a públic familiar 
que es podran veure al Jardí de La Palma. El Covador dona visibilitat a joves artistes que en 
breu professionalitzaran la seva activitat i que seran els protagonistes de noves propostes de 
circ que enriquirà el nostre sector. 

 

L’exposició:	Trapezi,	un	recorregut	de	circ	(1997-2018)	
 

Durant tota la Fira, Cal Massó acollirà l’exposició Trapezi, un recorregut de circ, una mostra 
fotogràfica de la trajectòria de la Fira. Trapezi és i ha estat aparador del circ català i de les 
diverses tendències del circ contemporani internacional. L’exposició vol mostrar la diversitat 
de la fira durant el seu recorregut: tendències artístiques, dissenys d’espai, la seva presència a 
la ciutat, varietat en tècniques de circ,  etc. 

Aquesta exposició pretén ser un resum de la trajectòria de la fira que defineixi la seva essència 
i mostri el valor del seu llegat al nostre territori per a reforçar els seus objectius actuals. 

EXPOSICIÓ Imatge Trapezi 2019 a càrrec de Jan Barceló 

Les impressions originals de la imatge Trapezi 2019 realitzada per Jan Barceló s’exposaran a Cal 
Massó durant la celebració de la Fira. 
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Trapezi	amb	les	escoles	
 

Un any més, Trapezi s’acosta a les escoles i oferirà dues sessions per alumnes de primària de 
les escoles de la ciutat. L’espectacle que podran veure en primícia el dijous 9 i divendres 10 de 
maig  és Dioptries , de la companyia Toti Toronell. Dioptries és una co-producció de la Cia Toti 
Toronell, Trapezi i l’IMRC i conta amb la col•laboració de l’ICEC, Ajuntament d’Olot, Atrium 
Viladecans, Fira Tàrrega i el suport del Mercè Arts de Carrer (MAC) Festival.  
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7.	ELS	MERCATS	ESTRATÈGICS	DE	LES	ARTS	ESCÈNIQUES	A	
CATALUNYA	
 

El Departament de Cultura ha dut a terme durant els darrers sis anys una intensa tasca 
d’harmonització i coordinació dels principals mercats de les arts escèniques i de la música a 
Catalunya, conscient del seu paper estratègic com a espais de trobada i d’intercanvi, com a 
plataformes idònies per presentar noves propostes i fomentar els contactes professionals. 
Aquests mercats són fonamentals per a la dinamització de les diferents disciplines artístiques, 
ja que afavoreixen la contractació i impulsen la creació de públics. 

A La Mostra d’Igualada (4 al 7 d’abril), Trapezi de Reus (9 al 12 de maig), FiraTàrrega (5 al 8 de 
setembre), Mercat de Música Viva de Vic (18 al 21 de setembre) i Fira Mediterrània de 
Manresa (10 al 13 d’octubre) es va afegir l’any 2015 el Sismògraf d’Olot (25 al 29 d’abril) per 
completar el mapa dels mercats estratègics de les arts escèniques i de la música a Catalunya. 

Tots aquests mercats compleixen amb escreix la seva funció d’eines d’articulació dels seus 
respectius sectors: la música (MMVV), les arts escèniques i especialment les de carrer 
(FiraTàrrega), el circ (Trapezi), el teatre infantil i juvenil (La Mostra), la cultura popular i les 
músiques del món (Fira Mediterrània) i la dansa (Sismògraf). Durant la seva celebració, Vic, 
Tàrrega, Reus, Igualada, Manresa i Olot esdevenen veritables capitals culturals, atraient un 
nombrós públic que beneficia de forma directa l’economia local. Per la seva banda, els 
creadors, les empreses que els representen, els programadors i tots els professionals del 
sector de les arts escèniques i de la música troben el marc propici per desenvolupar les seves 
activitats. 

El decidit suport del Departament de Cultura a aquests sis mercats estratègics va de la mà de 
la col·laboració amb els Ajuntaments de les sis ciutats implicades, així com de la complicitat 
amb els sectors professionals respectius. Aquesta col·laboració és indispensable per 
optimitzar al màxim els recursos disponibles i augmentar l’efectivitat dels mercats. 
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8.	INFORMACIÓ	PRÀCTICA	
 

Venda d’entrades en línia 

http://www.trapezi.cat/informacio/venda-dentrades/ 

Punts de venda d’entrades 

Teatre Fortuny · Plaça de Prim, 4, 43201 Reus. 

Teatre Bartina · Plaça del Teatre, 1, 43201 Reus 

Punt d’informació de la Fira: CENTRE D’ART CAL MASSÓ · Carrer de Pròsper de Bofarull, 7, 
43202 Reus. 

Preus i descomptes 

Les entrades, que tenen preus populars, valen 5, 10 o 15 euros i hi ha diversos descomptes 
aplicables: pels socis del Carnet Jove, usuaris de la Targeta Jove de Reus, els menors de 12 anys 
i els majors de 65 anys. 

A més, també podran tenir entrada reduïda els socis del Club TR3SC i del Carnet de 
Biblioteques. Per gaudir de qualsevol dels descomptes, que no són acumulables, caldrà 
presentar el carnet corresponent a taquilla. 

Servei de premsa 

>Premsa i Comunicació 

LA TREMENDA 
Núria Olivé · Bàrbara Branco 
M. [00 34] 691 836 408 
nuria@latremenda.coop · barbara@latremenda.coop 
latremenda.coop 
 
Oficina de premsa durant Fira Trapezi 

Oficina de premsa i espai professional de Trapezi · CENTRE D’ART CAL MASSÓ · Carrer de 
Pròsper de Bofarull, 7, 43202 Reus. 

Tot el material de premsa de Fira Trapezi (notes i convocatòries de premsa, dossier de 
premsa, fotos, vídeos...) disponible a la sala de premsa de Trapezi: 

 
https://www.trapezi.cat/premsa/material-de-premsa/ 

 
 


