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La celebració del Dia Internacional dels Museus s'avança amb el
confinament
acn | barcelona  •  original

El Dia Internacional dels Museus se celebra enguany des del confinament. En concret, i en
absència de la tradicional Nit dels Museus que s'hauria escaigut en aquestes dates,  els
centres d'art de Barcelona hi participen amb activitats alternatives i avançades, entre aquest
dissabte i dilluns (data de la celebració). Conferències, visites virtuals i propostes pels més
petits configuren una amplíssima celebració que va més enllà dels equipaments barcelonins i
catalans doncs s'impulsa a nivell global a través del Consell Internacional de Museus. La
programació cultural en línia d'aquest dissabte també inclou un concert confinat d'Emma
Fernández, un taller de dansa amb Laia Santanach i l'estrena d'un nou canal temàtic de la
plataforma Filmin.
El DIM 2020 se celebrarà del 16 al 18 de maig a través de les xarxes socials i de les pàgines
webs dels museus. El Born Centre de Cultura i Memòria ha creat una web exclusiva del Dia
Internacional dels Museus 2020 i proposarà activitats a les seves xarxes. El MUHBA oferirà el
mateix dia 18, entre altres activitats, la conferència en viu de Rana Alhussin 'Barcelona en
reconstrucció: espais públics de postguerra. Obertura de l'Avinguda de la Catedral (1939-
1958)'. El Museu del Disseny participa amb diferents activitats familiars com 'Petites històries,
grans dones Caroline Montagne. Què em posaré avui?"', el joc de pistes 'Troba l'objecte!' o el
joc de memòria del museu 'Tothom a jugar!'.
D'altra banda, nou museus catalans presenten una col·lecció de vídeo-contes ('Petites Històries
Grans Dones') que posen en valor nou dones rellevants de la cultura, la ciència i les arts. La
narració dels contes està especialment adreçada a públic infantil i permet conèixer d'una
manera lúdica i entretinguda la vida i l'obra de nou dones vinculades amb aquests museus: la
canadenca Biruté Galdikas, l'experta més important en el comportament dels orangutans; la
fotògrafa Colita, que ha realitzat nombroses fotografies a artistes i cantants catalans de la nova
cançó i és considerada una de les millors retratistes especialitzades en aquest gènere; i
l'arqueòloga Adela Ramon Lligué, entre altres. II Guerra Mundial. Podrem conèixer-la en
persona.
Dansa, música i una nova plataforma d'exhibició
Barcelona Districte Cultural (BDC) segueix proveint de continguts culturals les seves xarxes a
l'espera de poder reprendre l'activitat convencional en centres culturals de barri. Aquest
dissabte, la proposta és doble. D'una banda, un  segon taller de dansa amb la ballarina i
coreògrafa Laia Santanach, a les deu del matí a través de Facebook i Instagram. Els cinc
primers usuaris que s'hi hagin inscrit, a més, accediran a una classe personalitzada amb al
ballarina. A la tarda, BDC ha programat un concert de piano d'Emma Fernández al seu canal
d'Instagram.
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I encara aquest dissabte, s'estrena la plataforma digital d'espectacles 'Show must go home',
que convida músics, cantants, djs, mags, humoristes, actors i animadors a transmetre-hi en
directe els seus espectacles i sessions, a canvi d'ingressos. La iniciativa és de dos
tarragonins, Irene Marín i David Gironés, que han dissenyat plegats un espai on els
espectadors que vulguin gaudir dels espectacles en directe hauran d'abonar una entrada
simbòlica que anirà destinada a l'artista i a alguna empresa, entitat i/o organització solidària
que treballi per combatre el covid-19. Durant el mes de maig, però, l'accés serà gratuït pels
espectadors registrats.
Nou canal de Filmin
D'altra banda, al llarg del cap de setmana es pot gaudir amb el nou canal que estrena la
plataforma de cinema online Filmin, 'Lliçons de cinema'. Aquesta finestra temàtica està
dedicada tant a la història com a la 'pràctica' del setè art. Quant a la primera vessant, s'hi
trobaran cintes com 'Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese',
documental del mateix realitzador i Michael Henry Wilson.
Pel que fa a la 'pràctica' del cinema, hi estrenen el projecte 'Quién lo impide', de Jonás
Trueba, compost de quatre pel·lícules de la ma de Los Ilusos Films. El canal es presenta com
un projecte de pedagogia del cinema a través del cinema, mitjançant el visionat de
documentals i films de ficció que submergeixen l'espectador en la història i/o la carrera de
directors que han marcat època, i en la intrahistòria del cinema.
Diumenge també es pot assistir a una  classe de dansa dedicada a les sevillanes, amb el
professor Jose Manuel Álvarez. Serà a les deu del matí a les xarxes de Barcelona Districte
Cultural.
Així mateix, segueix endavant el "primer moment" o l'edició confinada de la Fira Trapezi 2020,
que s'ha fet coincidir amb les dates inicialment previstes per a l'edició d'enguany. Aquesta
primera part en línia de la cita reusenca amb el món del circ té el focus en les creacions que
a la tardor participaran en el "moment presencial". A l'espai web de la Fira i a les diferents
xarxes socials s'hi abocaran petits tastos dels espectacles que els grups teatrals ja preparen
per després de l'estiu als carrers i espais de la capital del Baix Camp.
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La celebració del Dia Internacional dels Museus s'avança amb el
confinament
ACN | Barcelona  •  original

El Dia Internacional dels Museus se celebra enguany des del confinament. En concret, i en
absència de la tradicional Nit dels Museus que s'hauria escaigut en aquestes dates,  els
centres d'art de Barcelona hi participen amb activitats alternatives i avançades, entre aquest
dissabte i dilluns (data de la celebració). Conferències, visites virtuals i propostes pels més
petits configuren una amplíssima celebració que va més enllà dels equipaments barcelonins i
catalans doncs s'impulsa a nivell global a través del Consell Internacional de Museus. La
programació cultural en línia d'aquest dissabte també inclou un concert confinat d'Emma
Fernández, un taller de dansa amb Laia Santanach i l'estrena d'un nou canal temàtic de la
plataforma Filmin.
El DIM 2020 se celebrarà del 16 al 18 de maig a través de les xarxes socials i de les pàgines
webs dels museus. El Born Centre de Cultura i Memòria ha creat una web exclusiva del Dia
Internacional dels Museus 2020 i proposarà activitats a les seves xarxes. El MUHBA oferirà el
mateix dia 18, entre altres activitats, la conferència en viu de Rana Alhussin 'Barcelona en
reconstrucció: espais públics de postguerra. Obertura de l'Avinguda de la Catedral (1939-
1958)'. El Museu del Disseny participa amb diferents activitats familiars com 'Petites històries,
grans dones Caroline Montagne. Què em posaré avui?"', el joc de pistes 'Troba l'objecte!' o el
joc de memòria del museu 'Tothom a jugar!'.
D'altra banda, nou museus catalans presenten una col·lecció de vídeo-contes ('Petites Històries
Grans Dones') que posen en valor nou dones rellevants de la cultura, la ciència i les arts. La
narració dels contes està especialment adreçada a públic infantil i permet conèixer d'una
manera lúdica i entretinguda la vida i l'obra de nou dones vinculades amb aquests museus: la
canadenca Biruté Galdikas, l'experta més important en el comportament dels orangutans; la
fotògrafa Colita, que ha realitzat nombroses fotografies a artistes i cantants catalans de la nova
cançó i és considerada una de les millors retratistes especialitzades en aquest gènere; i
l'arqueòloga Adela Ramon Lligué, entre altres. II Guerra Mundial. Podrem conèixer-la en
persona.
Dansa, música i una nova plataforma d'exhibició
Barcelona Districte Cultural (BDC) segueix proveint de continguts culturals les seves xarxes a
l'espera de poder reprendre l'activitat convencional en centres culturals de barri. Aquest
dissabte, la proposta és doble. D'una banda, un  segon taller de dansa amb la ballarina i
coreògrafa Laia Santanach, a les deu del matí a través de Facebook i Instagram. Els cinc
primers usuaris que s'hi hagin inscrit, a més, accediran a una classe personalitzada amb al
ballarina. A la tarda, BDC ha programat un concert de piano d'Emma Fernández al seu canal
d'Instagram.
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I encara aquest dissabte, s'estrena la plataforma digital d'espectacles 'Show must go home',
que convida músics, cantants, djs, mags, humoristes, actors i animadors a transmetre-hi en
directe els seus espectacles i sessions, a canvi d'ingressos. La iniciativa és de dos
tarragonins, Irene Marín i David Gironés, que han dissenyat plegats un espai on els
espectadors que vulguin gaudir dels espectacles en directe hauran d'abonar una entrada
simbòlica que anirà destinada a l'artista i a alguna empresa, entitat i/o organització solidària
que treballi per combatre el covid-19. Durant el mes de maig, però, l'accés serà gratuït pels
espectadors registrats.
Nou canal de Filmin
D'altra banda, al llarg del cap de setmana es pot gaudir amb el nou canal que estrena la
plataforma de cinema online Filmin, 'Lliçons de cinema'. Aquesta finestra temàtica està
dedicada tant a la història com a la 'pràctica' del setè art. Quant a la primera vessant, s'hi
trobaran cintes com 'Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese',
documental del mateix realitzador i Michael Henry Wilson.
Pel que fa a la 'pràctica' del cinema, hi estrenen el projecte 'Quién lo impide', de Jonás
Trueba, compost de quatre pel·lícules de la ma de Los Ilusos Films. El canal es presenta com
un projecte de pedagogia del cinema a través del cinema, mitjançant el visionat de
documentals i films de ficció que submergeixen l'espectador en la història i/o la carrera de
directors que han marcat època, i en la intrahistòria del cinema.
Diumenge també es pot assistir a una  classe de dansa dedicada a les sevillanes, amb el
professor Jose Manuel Álvarez. Serà a les deu del matí a les xarxes de Barcelona Districte
Cultural.
Així mateix, segueix endavant el "primer moment" o l'edició confinada de la Fira Trapezi 2020,
que s'ha fet coincidir amb les dates inicialment previstes per a l'edició d'enguany. Aquesta
primera part en línia de la cita reusenca amb el món del circ té el focus en les creacions que
a la tardor participaran en el "moment presencial". A l'espai web de la Fira i a les diferents
xarxes socials s'hi abocaran petits tastos dels espectacles que els grups teatrals ja preparen
per després de l'estiu als carrers i espais de la capital del Baix Camp.
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La celebració del Dia Internacional dels Museus s'avança amb el
confinament
acn | barcelona  •  original

El Dia Internacional dels Museus se celebra enguany des del confinament. En concret, i en
absència de la tradicional Nit dels Museus que s'hauria escaigut en aquestes dates,  els
centres d'art de Barcelona hi participen amb activitats alternatives i avançades, entre aquest
dissabte i dilluns (data de la celebració). Conferències, visites virtuals i propostes pels més
petits configuren una amplíssima celebració que va més enllà dels equipaments barcelonins i
catalans doncs s'impulsa a nivell global a través del Consell Internacional de Museus. La
programació cultural en línia d'aquest dissabte també inclou un concert confinat d'Emma
Fernández, un taller de dansa amb Laia Santanach i l'estrena d'un nou canal temàtic de la
plataforma Filmin.
El DIM 2020 se celebrarà del 16 al 18 de maig a través de les xarxes socials i de les pàgines
webs dels museus. El Born Centre de Cultura i Memòria ha creat una web exclusiva del Dia
Internacional dels Museus 2020 i proposarà activitats a les seves xarxes. El MUHBA oferirà el
mateix dia 18, entre altres activitats, la conferència en viu de Rana Alhussin 'Barcelona en
reconstrucció: espais públics de postguerra. Obertura de l'Avinguda de la Catedral (1939-
1958)'. El Museu del Disseny participa amb diferents activitats familiars com 'Petites històries,
grans dones Caroline Montagne. Què em posaré avui?"', el joc de pistes 'Troba l'objecte!' o el
joc de memòria del museu 'Tothom a jugar!'.
D'altra banda, nou museus catalans presenten una col·lecció de vídeo-contes ('Petites Històries
Grans Dones') que posen en valor nou dones rellevants de la cultura, la ciència i les arts. La
narració dels contes està especialment adreçada a públic infantil i permet conèixer d'una
manera lúdica i entretinguda la vida i l'obra de nou dones vinculades amb aquests museus: la
canadenca Biruté Galdikas, l'experta més important en el comportament dels orangutans; la
fotògrafa Colita, que ha realitzat nombroses fotografies a artistes i cantants catalans de la nova
cançó i és considerada una de les millors retratistes especialitzades en aquest gènere; i
l'arqueòloga Adela Ramon Lligué, entre altres. II Guerra Mundial. Podrem conèixer-la en
persona.
Dansa, música i una nova plataforma d'exhibició
Barcelona Districte Cultural (BDC) segueix proveint de continguts culturals les seves xarxes a
l'espera de poder reprendre l'activitat convencional en centres culturals de barri. Aquest
dissabte, la proposta és doble. D'una banda, un  segon taller de dansa amb la ballarina i
coreògrafa Laia Santanach, a les deu del matí a través de Facebook i Instagram. Els cinc
primers usuaris que s'hi hagin inscrit, a més, accediran a una classe personalitzada amb al
ballarina. A la tarda, BDC ha programat un concert de piano d'Emma Fernández al seu canal
d'Instagram.
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I encara aquest dissabte, s'estrena la plataforma digital d'espectacles 'Show must go home',
que convida músics, cantants, djs, mags, humoristes, actors i animadors a transmetre-hi en
directe els seus espectacles i sessions, a canvi d'ingressos. La iniciativa és de dos
tarragonins, Irene Marín i David Gironés, que han dissenyat plegats un espai on els
espectadors que vulguin gaudir dels espectacles en directe hauran d'abonar una entrada
simbòlica que anirà destinada a l'artista i a alguna empresa, entitat i/o organització solidària
que treballi per combatre el covid-19. Durant el mes de maig, però, l'accés serà gratuït pels
espectadors registrats.
Nou canal de Filmin
D'altra banda, al llarg del cap de setmana es pot gaudir amb el nou canal que estrena la
plataforma de cinema online Filmin, 'Lliçons de cinema'. Aquesta finestra temàtica està
dedicada tant a la història com a la 'pràctica' del setè art. Quant a la primera vessant, s'hi
trobaran cintes com 'Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese',
documental del mateix realitzador i Michael Henry Wilson.
Pel que fa a la 'pràctica' del cinema, hi estrenen el projecte 'Quién lo impide', de Jonás
Trueba, compost de quatre pel·lícules de la ma de Los Ilusos Films. El canal es presenta com
un projecte de pedagogia del cinema a través del cinema, mitjançant el visionat de
documentals i films de ficció que submergeixen l'espectador en la història i/o la carrera de
directors que han marcat època, i en la intrahistòria del cinema.
Diumenge també es pot assistir a una  classe de dansa dedicada a les sevillanes, amb el
professor Jose Manuel Álvarez. Serà a les deu del matí a les xarxes de Barcelona Districte
Cultural.
Així mateix, segueix endavant el "primer moment" o l'edició confinada de la Fira Trapezi 2020,
que s'ha fet coincidir amb les dates inicialment previstes per a l'edició d'enguany. Aquesta
primera part en línia de la cita reusenca amb el món del circ té el focus en les creacions que
a la tardor participaran en el "moment presencial". A l'espai web de la Fira i a les diferents
xarxes socials s'hi abocaran petits tastos dels espectacles que els grups teatrals ja preparen
per després de l'estiu als carrers i espais de la capital del Baix Camp.
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Fira Trapezi Reus: Cia Yldor Llach - Sobre rodes
original

Trapezi A Casa - Trapezi A Reus
Fira Trapezi Reus: Cia Yldor Llach - Sobre rodes
La música comença. Les rodes de la bicicleta s’eleven del terra, cap al cel. Amb elles totes les
mirades, petites i grans, de tots els colors, que compartiran durant 40 minuts la il·lusió d’un
món al revés, la rialla i la tensió, la màgia del circ. Una bicicleta artística, ballarina, portora de
piruetes i acrobàcies, i un artista, portor de somriures arreu del món. Tot serà possible: poseu-
vos còmodes, gaudiu de l’espectacle, i prepareu-vos per formar-ne part.
Amb una combinació de tècnica i humor, l’artista extreu la poesia d’un objecte quotidià com és
la bicicleta. Al cautxú de les rodes i a la pell de l’acròbata s’hi palpen els centenars de
carrers, places i escenaris que des de l’estiu del 2013 han escrit històries impossibles a les
ciutats del Canadà, d’Europa i del món, tot cercant i escrivint el llenguatge universal que és la
il·lusió del circ.
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La celebració del Dia Internacional dels Museus s\x{2019}avança
amb el confinament
original
ACN Barcelona.-El Dia Internacional dels Museus se celebra enguany des del confinament. En
concret, i en absència de la tradicional Nit dels Museus que s’hauria escaigut en aquestes
dates, els centres d’art de Barcelona hi participen amb activitats alternatives i avançades, entre
aquest dissabte i dilluns (data de la celebració). Conferències, visites virtuals i propostes pels
més petits configuren una amplíssima celebració que va més enllà dels equipaments
barcelonins i catalans doncs s’impulsa a nivell global a través del Consell Internacional de
Museus. La programació cultural en línia d’aquest dissabte també inclou un concert confinat
d’Emma Fernández, un taller de dansa amb Laia Santanach i l’estrena d’un nou canal temàtic
de la plataforma Filmin.
El DIM 2020 se celebrarà del 16 al 18 de maig a través de les xarxes socials i de les pàgines
webs dels museus. El Born Centre de Cultura i Memòria ha creat una web exclusiva del Dia
Internacional dels Museus 2020 i proposarà activitats a les seves xarxes. El MUHBA oferirà el
mateix dia 18, entre altres activitats, la conferència en viu de Rana Alhussin ‘Barcelona en
reconstrucció: espais públics de postguerra. Obertura de l’Avinguda de la Catedral (1939-
1958)’. El Museu del Disseny participa amb diferents activitats familiars com ‘Petites històries,
grans dones Caroline Montagne. Què em posaré avui?”’, el joc de pistes ‘Troba l’objecte!’ o el
joc de memòria del museu ‘Tothom a jugar!’.D’altra banda, nou museus catalans presenten
una col·lecció de vídeo-contes (‘Petites Històries Grans Dones’) que posen en valor nou dones
rellevants de la cultura, la ciència i les arts. La narració dels contes està especialment
adreçada a públic infantil i permet conèixer d’una manera lúdica i entretinguda la vida i l’obra
de nou dones vinculades amb aquests museus: la canadenca Biruté Galdikas, l’experta més
important en el comportament dels orangutans; la fotògrafa Colita, que ha realitzat nombroses
fotografies a artistes i cantants catalans de la nova cançó i és considerada una de les millors
retratistes especialitzades en aquest gènere; i l’arqueòloga Adela Ramon Lligué, entre altres. II
Guerra Mundial. Podrem conèixer-la en persona.Dansa, música i una nova plataforma
d’exhibició Barcelona Districte Cultural (BDC) segueix proveint de continguts culturals les
seves xarxes a l’espera de poder reprendre l’activitat convencional en centres culturals de
barri. Aquest dissabte, la proposta és doble. D’una banda, un segon taller de dansa amb la
ballarina i coreògrafa Laia Santanach, a les deu del matí a través de Facebook i Instagram.
Els cinc primers usuaris que s’hi hagin inscrit, a més, accediran a una classe personalitzada
amb al ballarina. A la tarda, BDC ha programat un concert de piano d’Emma Fernández al seu
canal d’Instagram. I encara aquest dissabte, s’estrena la plataforma digital d’espectacles ‘Show
must go home’, que convida músics, cantants, djs, mags, humoristes, actors i animadors a
transmetre-hi en directe els seus espectacles i sessions, a canvi d’ingressos. La iniciativa és
de dos tarragonins, Irene Marín i David Gironés, que han dissenyat plegats un espai on els
espectadors que vulguin gaudir dels espectacles en directe hauran d’abonar una entrada
simbòlica que anirà destinada a l’artista i a alguna empresa, entitat i/o organització solidària
que treballi per combatre el covid-19. Durant el mes de maig, però, l’accés serà gratuït pels
espectadors registrats. Nou canal de FilminD’altra banda, al llarg del cap de setmana es pot
gaudir amb el nou canal que estrena la plataforma de cinema online Filmin, ‘Lliçons de
cinema’. Aquesta finestra temàtica està dedicada tant a la història com a la ‘pràctica’ del setè
art. Quant a la primera vessant, s’hi trobaran cintes com ‘Un viaje personal a través del cine
americano con Martin Scorsese’, documental del mateix realitzador i Michael Henry Wilson. Pel
que fa a la ‘pràctica’ del cinema, hi estrenen el projecte ‘Quién lo impide’, de Jonás Trueba,
compost de quatre pel·lícules de la ma de Los Ilusos Films. El canal es presenta com un
projecte de pedagogia del cinema a través del cinema, mitjançant el visionat de documentals i
films de ficció que submergeixen l’espectador en la història i/o la carrera de directors que han
marcat època, i en la intrahistòria del cinema. Diumenge també es pot assistir a una classe de
dansa dedicada a les sevillanes, amb el professor Jose Manuel Álvarez. Serà a les deu del
matí a les xarxes de Barcelona Districte Cultural. Així mateix, segueix endavant el “primer
moment” o l’edició confinada de la Fira Trapezi 2020, que s’ha fet coincidir amb les dates
inicialment previstes per a l’edició d’enguany. Aquesta primera part en línia de la cita reusenca
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amb el món del circ té el focus en les creacions que a la tardor participaran en el “moment
presencial”. A l’espai web de la Fira i a les diferents xarxes socials s’hi abocaran petits tastos
dels espectacles que els grups teatrals ja preparen per després de l’estiu als carrers i espais
de la capital del Baix Camp.
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Sanitat avala la fase 0,5
original

L’àrea metropolitana de Barcelona, Madrid i part de Castella i Lleó continuaran dilluns a la
fase 0 de la desescalada però amb algunes “millores”
El ministeri accepta la proposta de la Generalitat perquè Girona, Lleida, Catalunya Central,
Garraf i Alt Penedès avancin a la fase I
barcelona

El vicepresident demana que es reprengui la taula del diàleg en qüestió de setmanes
barcelona
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L’executiu amplia la restricció de viatges no essencials com demanava Brussel·les
Es limita l’entrada a l’Estat a cinc aeroports i vuit ports
brussel·les
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El Trapezi, la fira del circ de Reus, es reinventa i posposa les
actuacions a loctubre
original

El Trapezi, la Fira Internacional de Circ de Reus, que s’havia de celebrar el 15 al 17 de maig,
se celebrarà dividida en tres parts: les dues primeres on-line, aquest cap de setmana i el
pròxim mes de juliol, i l’última que es farà a l’octubre, per poder incloure els espectacles
presencials de carrer.
L’Ajuntament de Reus ha anunciat aquesta decisió “per garantir la seguretat dels artistes i del
públic davant la pandèmia de coronavirus“.

El Trapezi on-line
La primera part  de festival se celebrarà els dies 15 al 17 de maig  la web de festival
(www.trapezi.cat) i les seves xarxes socials emetran vídeos de les propostes programades
aquest any acompanyades d’explicacions dels artistes que les han creat.

La  segona part del Trapezi es farà al juliol  i se centrarà en unes jornades professionals  amb
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programadors nacionals i internacionals que convertirà a Reus en punt de trobada i reflexió del
circ.
A l’octubre: ‘Trapezi en viu’
A l’octubre  arribarà el Trapezi de sempre i, tot i que encara no hi ha dates confirmades. El
director del Trapezi, Leandro Mendoza, ha explicat que en aquest últim tram de la Fira es
podran veure a 12 companyies, en lloc de les 17 o 18 habituals, amb les absències de les
propostes internacionals.
Al Trapezi en Viu  s’estrenarà la coproducció de petit format Mentir lo mínimo de la companyia
Alta gamma. També participaran companyies estatals com els gallecs Pistacatro, els granadins
Vaivén Circus  i o els mallorquins Hotel Iocandi. La representació catalana estarà formada per
grans noms com els pallassos de Rhum  amb el seu nou espectacle Gran Reserva,  Manolo
Alcántara  amb Déjà vu o l’Ateneu Popular 9 Barris  que representarà el Circ d’Hivern, Sopa. un
sopar de Nadal al llarg de molts anys que mostra com canvia la relació entre pares i fills entre
molts altres.
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El Trapezi, la feria del circo de Reus, se reinventa y pospone las
actuaciones en octubre
original

El TrTrapezipecio, la Fira Internacional de Circ de Reus, que debía celebrarse el 15 al 17 de
mayo, se celebrará dividida en tres partes: las dos primeras online, este fin de semana y el
próximo mes de julio, y la última que se hará en octubre, para poder incluir los espectáculos
presenciales de calle.
El Ayuntamiento de Reus ha anunciado esta decisión «para garantizar la seguridad de los
artistas y del público ante la pandemia de coronavirus«.

El Trapezi on-line
La primera parte  de festival se celebrará los días 15 a 17 de mayo  la web de festival
(www.trapezi.cat) y sus redes sociales emitirán vídeos de las propuestas programadas este año
acompañadas de explicaciones de los artistas que las han creado.

La segunda parte  del Trapezi se hará en julio y se centrará en unas jornadas profesionales
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con programadores nacionales e internacionales que convertirá en Reus en punto de
encuentro y reflexión del circo.
En octubre: ‘Trapezi en viu’
En octubre  llegará el Trapecio de siempre y, aunque todavía no hay fechas confirmadas. El
director del Trapecio,  Leandro Mendoza, explicó que en este último tramo de la Feria se
podrán ver en 12 compañías, en lugar de las 17 o 18 habituales, con las ausencias de las
propuestas internacionales.
Trapezi en Viu  estrenará la coproducción de pequeño formato Mentir lo mínimo  de la compañía
Alta gamma. También participarán compañías estatales como los gallegos Pistacatro, los
granadinos Vaivén Circus  y o los mallorquines Hotel Iocandi. La representación catalana estará
formada por grandes nombres como los payasos de Rhum  con su nuevo espectáculo Gran
Reserva, Manolo Alcántara  con Déjà vu o el Ateneu Popular 9 Barris  que representará el Circo
de Invierno, Sopa. una cena de Navidad a lo largo de muchos años que muestra cómo cambia
la relación entre padres e hijos entre muchos otros.

Creando tu usuario disfrutarás de sorteos y promociones, podrás valorar espectáculos y dejar
tus comentarios, acceder al Calendario TB con toda la programación y recibir nuestro
newsletter semanal con toda la actividad teatral de la ciudad de Barcelona.

Información básica sobre protección de datos: Responsable: Escenes i Publics, SL. Finalidad:
desarrollar su actividad comercial, cumplir las contrataciones realizadas por los usuarios y
remitir comunicaciones comerciales personalizadas en base a un perfilado a los usuarios (en
caso que nos autoricen a ello). Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios:
Escenes i Publics, SL y proveedores legitimados externos. Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional.
También se puede instar reclamación ante la agpd.es.
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El Trapezi, la feria del circo de Reus, se reiventa y pospone las
actuaciones en octubre
original

El TrTrapezipecio, la Fira Internacional de Circ de Reus, que debía celebrarse el 15 al 17 de
mayo, se celebrará dividida en tres partes: las dos primeras online, este fin de semana y el
próximo mes de julio, y la última que se hará en octubre, para poder incluir los espectáculos
presenciales de calle.
El Ayuntamiento de Reus ha anunciado esta decisión «para garantizar la seguridad de los
artistas y del público ante la pandemia de coronavirus«.

El Trapezi on-line
La primera parte  de festival se celebrará los días 15 a 17 de mayo  la web de festival
(www.trapezi.cat) y sus redes sociales emitirán vídeos de las propuestas programadas este año
acompañadas de explicaciones de los artistas que las han creado.

La segunda parte  del Trapezi se hará en julio y se centrará en unas jornadas profesionales
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con programadores nacionales e internacionales que convertirá en Reus en punto de
encuentro y reflexión del circo.
En octubre: ‘Trapezi en viu’
En octubre  llegará el Trapecio de siempre y, aunque todavía no hay fechas confirmadas. El
director del Trapecio,  Leandro Mendoza, explicó que en este último tramo de la Feria se
podrán ver en 12 compañías, en lugar de las 17 o 18 habituales, con las ausencias de las
propuestas internacionales.
Trapezi en Viu  estrenará la coproducción de pequeño formato Mentir lo mínimo  de la compañía
Alta gamma. También participarán compañías estatales como los gallegos Pistacatro, los
granadinos Vaivén Circus  y o los mallorquines Hotel Iocandi. La representación catalana estará
formada por grandes nombres como los payasos de Rhum  con su nuevo espectáculo Gran
Reserva, Manolo Alcántara  con Déjà vu o el Ateneu Popular 9 Barris  que representará el Circo
de Invierno, Sopa. una cena de Navidad a lo largo de muchos años que muestra cómo cambia
la relación entre padres e hijos entre muchos otros.
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La Fira Trapezi de Reus llevará a cabo su 24ª edición en tres
fases
ARTEZBLAI  •  original

Esencial - Vaivén

Esencial - Vaivén
La presente edición de la Fira Trapezi de Reus se llevará a cabo en tres momentos -mayo,
julio y octubre-, con el objetivo de dar cobertura y proteger a los artistas, al sector profesional y
al público.

La Fira Internacional de Circ de Catalunya, Trapezi, se ha visto también afectada por la crisis
sanitaria derivada de la Covid-19. La 24ª edición, que debía celebrarse del 14 al 17 de mayo
y que ya se había aplazado presencialmente al mes de julio, ha presentado una edición
dividida en tres momentos:
Primer momento

Coincide con las fechas originales de Trapezi 2020, del 14 al 17 de mayo, y pone el foco en
las creaciones que este año participarán en el momento presencial y que será en otoño,
todavía sin fechas cerradas. En este momento, el espacio web de la Fira y las diferentes redes
sociales se convertirán en un escaparate donde se podrá ver una pequeña cata de las
compañías que ya preparan su intervención para otoño de este año.
Segundo momento

El mes de julio de 2020 estará centrado en la parte profesional, y pretende ser el punto de
encuentro de todo el sector del circo, para mantener las jornadas de reflexión, de reencuentro,
de pensamiento, de debate, etc. Un punto de dinamización de todo el mercado. El encuentro,
que mayoritariamente será digital, aprovechando los nuevos cauces de comunicación y
difusión que se han abierto con el confinamiento, es un punto de partida de las nuevas
estrategias dentro del sector del circo.
Tercer momento

Denominado 'Trapezi en Viu' (Trapezi en Vivo), tendrá lugar el próximo mes de octubre, con
las fechas pendientes de confirmar, y estará dedicado al público, que podrá volver a disfrutar
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en vivo de los espectáculos más relevantes del mundo del circo.
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Mou-te amb la Cultura
original

Ajuntament de Cassà

Per novè cap de setmana consecutiu, l’Àrea de Cultura us vol oferir enllaços amb propostes
per omplir la casa d’actes culturals. Trobareu recursos per a totes les edats i gustos!

Poesia Confitada: La  Nit de la Poesia de Navata s'ha hagut de reinventar, com totes les Festes de
Primavera, i aquest n'és el resultat.... Tres paraules a l'atzar es converteixen en una poesia de trenta.
Màgia? No, poesia!
Fira Trapezi de Reus “Un nou model en tres fases igual d'especials”. La primera arrenca aquest cap de
setmana, dels dies 15 al 17 i serà virtual: des de la  web i les xarxes socials de la fira emetran vídeos de
les propostes de circ d'enguany acompanyades d'una memòria poètica dels artistes que explicaran l'impuls
que els va portar a crear-los, mentre que Canal Reus TV emetrà espectacles de passades edicions.
La  MuseumWeek es un esdeveniment global que es realitza per internet durant una setmana cada any
amb la participació de museus, associacions i institucions culturals.
Enguany la majoria han hagut de tancar les seves portes per la crisi i estan centrades únicament en la
seva labor digital, s'han unit amb força a aquest projecte.
Classe de rumba  amb José Manuel Álvarez, ballador de flamenc establert a Barcelona que combina el seu
treball com a intèrpret i creador amb la direcció del seu propi estudi de ball La Capitana.
Conversa amb Stefano Mancuso  Quan aneu a passejar podem tenir present les paraules de Mancuso,
pioner de l’estudi de la neurobiologia vegetal i un dels divulgadors mundials referents en aquest camp.
Mostra la seva revolucionària mirada del món vegetal.
Associació Professional d’il·lustradors/es de Catalunya crea “La il·lustració en podcast.  Un conjunt de clips
per posar en valor els i les professionals de la il·lustració. Podreu sentir diferents il·lustradors confinats.
Podeu escoltar-los al web, a Itunes i Spotify.
La Família Rikus estrenen nou videoclip de la cançó de primavera que s'inclou al seu primer disc
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“Cançons amb Barretina”. Podràs veure el nou videoclip “La Primavera, Atxim”, una cançó alegre per a
les famílies amb una tornada que de ben segur que t’enganxarà i et farà cantar-la més d’una vegada. 

El centre cultural La Mercè de Girona ens proposa diferents activitats.

Crea el teu propi disseny de rajoles hidràuliques.Cal dibuixar sobre un quadrat de 15 x 15 un disseny que,
repetit l’un al costat de l’altre, vagi formant una catifa de formes.
Cinema clàssics.  Parlem de Cinema? Especial confinament. Recomanacions per un cinefòrum a casa:
Frankenstein de James Whale.
Dansa irlandesa.  La professora Betlem Burcet de l'associació Mediterrània Escola de Dansa Irlandesa us
ofereix diferents reptes per aprendre i practicar la dansa irlandesa, en un tastet del que són les seves
classes al Centre Cívic Ter. 
Sessió de contes per a nadons. Una ratolina, una nena. A càrrec de Petita Companyia Adreçat a famílies i
infants fins a 3 anys. Es podrà visualitzar la sessió el divendres 15 a les 17.30 h.
Sessió de conte infantil.  Petita & gran A càrrec de Cristina Noguer. 
Què tenen a veure Frida Kahlo i Amelia Earhart Doncs que les dues foren unes dones extraordinàries i
que van destacar dins del seu entorn professional. Dones úniques, lluitadores, revolucionaries, valentes,
enginyoses i que han inspirat i segueixen inspirant a molta gent. Contacontes-taller obert i gratuït. Adreçat
a: famílies i infants de 6 a 12 anys.
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Informatiu 15 de maig de 2020
Paula Jansà  •  original

Se segueixen confirmant persones contagiades per COVID-19. Dijous se’n van confirmar 23
més i n’hi ha 2.188 d’acumulades per prova PCR o ràpida. A més hi ha més sospitosos, 327
nous i en són 14.833 d’acumulats. Recordem que els sospitosos són aquelles persones que
tenen símptomes però que no se’ls ha fet la prova. A més es van lamentar dues morts, i ja en
són 410 d’acumulades.
Segons aquestes dades a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona hi ha 1.959 positius
acumulats, 22 nous respecte al dimecres. En aquesta Regió hi ha 11.393 casos sospitosos, i
es van produir les dues morts, i ja en són 368 d’acumulades.
D’altra banda a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre es va confirmar un positiu més, i en
són 229 d’acumulats, a més hi ha 3.440 sospitosos. En aquesta regió no es va haver de
lamentar cap mort.
També hi ha hagut més altes hospitalàries. A hores d’ara ja se n’han donat 923 al Camp de
Tarragona, que en són 6 noves, i a les Terres de l’Ebre no se’n va donar cap de nova, i en
són 122 d’acumulades.
Marxem ara fins a Reus on la Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 2020, que
s’havia de celebrar en un principi des d’aquest dijous fins diumenge, dividirà la programació
d’enguany en tres moments: al maig, des d’aquest divendres al diumenge, amb un petit tast
online de les companyies que ja preparen la seva intervenció a la tardor del 2020; al juliol
amb trobades professionals, majoritàriament digitals, amb tot el sector del circ, i a l’octubre,
amb la programació d’espectacles en viu al carrer. Ens ho explica el nostre company, Jordi
Escoda.
Sense marxar de la capital expliquem ara que la Cambra de Comerç, d’acord amb l’Agència
Reus Promoció, ha decidit suspendre l’edició 2020 de la Reus Viu el Vi. La situació
d’excepcionalitat que viu el país, i la necessitat de prioritzar esforços i recursos per atendre les
necessitats de les empreses, és al darrera d’aquesta decisió que, segons l’organització, es
pren per responsabilitat atenent la dimensió de la crisi provocada per la Covid19 i les
incerteses que planen a l’hora d’organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud que concentra
un número elevadíssim de persones. Jordi, explica’ns.
Botarell enceta aquest cap de setmana dos propostes solidàries, dissabte pel dia internacional
de la pau i diumenge pel dia internacional Contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Sota
el lema ‘Botarell Viu i conviu’, el consistori botarellenc ha organitzat aquest cap de setmana
diversos actes dedicats a la convivència en pau i a la tolerància envers la diversitat sexual i
de gènere.
Aquest dissabte amb motiu del dia internacional de la pau s’oferirà un concert telemàtic que
s’oferirà pels canals de l’Ajuntament i que serà solidari ja que el 15% del catxet serà destinat
al moviment “Jo Em Corono” a la investigació pel covid-19. Pel que fa diumenge, l’Ajuntament
de Botarell ha impulsat l’enregistrament del vídeoart ‘A Botarell lluitem amb tu!’, que serà difós
per les xarxes socials municipals i amb el qual es pretén recolzar, conscienciar i sensibilitzar
la població envers el col·lectiu LGTBI a més de pintar un banc del municipi a u carrer central
amb la bandera del col·lectiu LGTBI.
Injecció d’1’5 milions d’euros més per la millora de l’estació de bombament de Riudoms.
L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Camp han volgut impulsar
millores en el sanejament de les aigües residuals al terme municipal de Riudoms que també
impulsa l’aigua de clavagueram fins a Cambrils. Escoltem a l’alcalde de Riudoms, Sergi
Pedret.
Aquesta actuació, està contemplada en el cicle de planificació vigent que va començar al 2016
fins al 2021, preveu destinar més d‘1,5 MEUR, que seran aportats per l’ACA en dos anys. El
Consell Comarcal, per la seva banda, serà l’encarregat d’executar les obres i d’aconseguir els
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terrenys, entre d’altres tràmits administratius. Els treballs seran a càrrec de l’ACA en aquests
dos anys però quan s’acabi l’any 2021, el Consell Comarcal del Baix Camp serà l’encarregat
d’executar les obres, obtenir els terrenys necessaris i dur a terme la tramitació de tots els
expedients requerits. Quan l’actuació estigui enllestida i en servei, el Consell Comarcal
assumirà la seva titularitat.
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Un primer tast de la Fira Trapezi i un nova mirada a la col·lecció
del MNAC, propostes confinades
ACN  •  original
Cultura

La Fira Trapezi s'ha reinventat davant la crisi del coronavirus i s'ha reestructurat en tres
'moments' de l'any. El primer té lloc des d'aquest divendres, a manera de tastet online dels
espectacles que ja preparen la seva intervenció física per la tardor d'aquest 2020. S'hi podran
veure les propostes de Circ Vermut, Alta Gama, Mortelo&Manzani i la companyia Pepa Plana,
entre altres. I el TNC ofereix des de fa dies diverses propostes per fer arribar el 'museu a
casa'. Per exemple, 'Una gestió diferent del color', que presenta un recorregut alternatiu, sonor
i textual, a les visites convencionals a través de 10 obres de la col·lecció. Una mirada
«inclusiva» de les narratives del museu amb subjectivitats de gènere, raça, classe o capacitat.
La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 2020, que s'havia de celebrar en un inici
des d'aquest dijous fins diumenge, dividirà la programació d'enguany en tres moments: al maig,
des d'aquest divendres al diumenge, amb un petit tast online de les companyies que ja
preparen la seva intervenció a la tardor del 2020, encara sense dates. Aquest primer moment
s’ha fet coincidir amb les dates originals de la fira Trapezi 2020.
L’espai web de la fira i les diferents xarxes socials es convertiran en un aparador on es podrà
veure un avançament del que es veurà més endavant als carrers de Reus. El tastet inclou
espectacles de Manolo Alcantara, Mortelo&Manzani, Xamatito Pato, Circ Vermut, Alta Gama,
Vaiven, Cabaret, la companyia Pepa Plana, Cia. D'Irque & Fien, entre d'altres.
Sense abandonar el teatre, a la Sala Flyhard mantenen la programació en línia amb 15 obres
compartides, que sumen ja més de 10.000 visualitzacions. També la iniciativa #Teatrealsofà,
de la Diputació de Barcelona, continua enllaçant continguts teatrals d'accés gratuït (a Vimeo i
YouTube, principalment). S'hi troben obres com 'Llibert', de Gemma Brió, 'Una lluita constant',
de Carlota Subirós i 'Màtria', de Carla Rovira.
I encara una darrera iniciativa per al confinament que suggereix el món escènic és
l'homenatge del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) al dramaturg Josep Maria Benet i Jornet,
mort el 6 d'abril. En el seu «espai d’homenatge», l'equipament públic posa en valor el seu
llegat a través del seu text autobiogràfic 'Qui soc i per què escric', les peces del cicle 'Apunts
sobre la bellesa del temps' (escrites entre 1974 i 2007) i una selecció d’articles de persones
que li van ser properes o el van conèixer bé. El TNC també ofereix poder llegir el seu 'Teatre
reunit (1963/2010)'.
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Inauguració virtual a València i noves mirades al MNAC
Des del món de l'art arriben un parell de propostes culturals per gaudir a casa. D'una banda,
el Centre del Carme de València inaugura una exposició virtual per «encendre les llums» de
la seva sala Ferreres fins a «l'obertura real de l'espai», quan arribi. La mostra 'Maribel
Domènech. Accions quotidianes' s'ofereix a partir del migdia com un passeig virtual,
acompanyat pels comentaris de l’artista i per la seva comissària, Rocío de la Villa, a més del
director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.
De la seva banda, la cartera de propostes digitals del Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC) depara un recorregut diferent per 10 obres de la seva col·lecció, sota l'epígraf «Una
gestió diferent del dolor». El museu suggereix així fer un recorregut sonor i textual alternatiu a
les visites convencionals al museu. Els audiorelats i textos del recorregut que proposen
pretenen una actualització inclusiva de les narratives del museu des de les subjectivitats de
gènere, raça, classe, capacitat, edat i colonialitat; així com una mirada dels col·lectius
marginats «i persones alteritzades que rarament es veuen representades en els discursos
oficialitzats». El projecte és d'Oriol Fuster Cabrera (ivaquetxuta), produït pel MNAC i la Sala
d'Art Jove de la Generalitat, seleccionat a la convocatòria Art Jove de Patrimoni de 2018.
En un altre ordre de coses, la plataforma Movistar+ presenta aquest divendres una quarta
entrega de les seves 'Sesiones Movistar+ In Da House', accessible en directe a través de dos
dels seus canals, o en qualsevol moment a demanda. Els convidats d'aquesta entrega són els
catalans Sidonie (interpretaran el seu darrer single 'Me llamo Abba'), i també Dani Fernández,
Javiera Mena, Izaro, El Kanka, David Otero i el grup Taburete.
D'altra banda, hi haurà una entrevista al cantautor Nacho Vegas, on s'abordarà l'impacte i les
conseqüències de la crisi de la covid-19 per a la indústria musical.
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Una primera cata de la Fira Trapezi y un nueva mirada a la
colección del MNAC, propuestas confinadas
ACN  •  original
Cultura

El TNC homenajea en su web al dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet, desaparecido
recientemente
La Fira Trapezi se ha reinventado ante la crisis del coronavirus y se ha reestructurado en tres
'momentos' del año. El primero tiene lugar desde este viernes, a manera de cata online de los
espectáculos que ya preparan su intervención física para el otoño de este 2020. Se podrán ver
las propuestas de Circo Vermú, Alta Gama, Mortelo&Manzani y la compañía Pepa Plana, entre
otros. Y el TNC ofrece desde hace días varias propuestas para hacer llegar el 'museo en
casa'. Por ejemplo, 'Una gestión diferente del color', que presenta un recorrido alternativo,
sonoro y textual, a las visitas convencionales a través de 10 obras de la colección. Una
mirada «inclusiva» de las narrativas del museo con subjetividades de género, raza, clase o
capacidad.
La Feria Internacional de Circo de Cataluña Trapezi 2020, que se tenía que celebrar en un
inicio desde este jueves hasta el domingo, dividirá la programación de este año en tres
momentos: en mayo, desde este viernes al domingo, con una pequeña cata online de las
compañías que ya preparan su intervención en otoño del 2020, todavía sin fechas. Este primer
momento se ha hecho coincidir con las fechas originales de la feria Trapezi 2020.
El espacio web de la feria y las diferentes redes sociales se convertirán en un escaparate
donde se podrá ver un adelanto de lo que se verá más adelante en las calles de Reus. La
cata incluye espectáculos de Manolo Alcantara, Mortelo&Manzani, Xamatito Pato, Circo Vermú,
Alta Gama, Vaiven, Cabaré, la compañía Pepa Plana, Cía. D'Irque & Fían, entre otros.
Sin abandonar el teatro, en la Sala Flyhard mantienen la programación en línea con 15 obras
compartidas, que suman ya más de 10.000 visualizaciones. También la iniciativa
#Teatrealsofà, de la Diputación de Barcelona, sigue enlazando contenidos teatrales de acceso
gratuito (en Vimeo y YouTube, principalmente). Se encuentran obras como 'Llibert', de Gemma
Brió, 'Una lucha constante', de Carlota Subirós y 'Màtria', de Carla Rovira.
Y todavía una última iniciativa para el confinamiento que sugiere el mundo escénico es el
homenaje del Teatro Nacional de Cataluña (TNC) al dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet,
muerto el 6 de abril. En su «espacio de homenaje», el equipamiento público pone en valor su
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legado a través de su texto autobiográfico 'Qui soc y per que escric', las piezas del ciclo
'Apuntes sobre la belleza del tiempo' (escritas entre 1974 y 2007) y una selección de artículos
de personas que le fueron próximos o lo conocieron bien. El TNC también ofrece poder leer
su 'Teatro reunido (1963/2010)'.
Inauguración virtual en Valencia y nuevas miradas en el MNAC 
Desde el mundo del arte llegan un par de propuestas culturales para disfrutar en casa. Por
una parte, el Centro del Carme de Valencia inaugura una exposición virtual para «encender
las luces» de su sala Herreras hasta «la apertura real del espacio», cuando llegue. La muestra
'Maribel Domènech. Acciones cotidianas' se ofrece a partir del mediodía como un paseo virtual,
acompañado por los comentarios del artista y por su comisaria, Rocío de la Villa, además del
director del Centro del Carme, José Luis Pérez Pont.
Por su parte, la cartera de propuestas digitales del Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC) depara un recorrido diferente por 10 obras de su colección, bajo el epígrafe «Una
gestión diferente del dolor». El museo sugiere así hacer un recorrido sonoro y textual
alternativo a las visitas convencionales al museo. Los audio-relatos y textos del recorrido que
proponen pretenden una actualización inclusiva de las narrativas del museo desde las
subjetividades de género, raza, clase, capacidad, edad y colonialidad; así como una mirada de
los colectivos marginados y personas alteritzades que raramente se ven representadas en los
discursos oficializados». El proyecto es de Oropéndola Maderera Cabrera (ivaquetxuta),
producido por el MNAC y la Sala de Arte Joven de la Generalitat, seleccionado a la
convocatoria Artes Joven de Patrimonio de 2018.
En otro orden de cosas, la plataforma Movistar+ presenta este viernes una cuarta entrega de
sus 'Sesiones Movistar+ In D House', accesible en directo a través de dos de sus canales, o
en cualquier momento a demanda. Los invitados de esta entrega son los catalanes Sidonie
(interpretarán a su último single 'Me llamo Abba'), y también Dani Fernández, Javiera Mena,
Izaro, El Kanka, David Otero y el grupo Taburete.
Por otra parte, habrá una entrevista al cantautor Nacho Vegas, donde se abordará el impacto y
las consecuencias de la crisis de la covid-19 para la industria musical.
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El Trapezi de Reus trasllada els espectacles en viu a loctubre
Jordi Escoda  •  original

La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 2020, que s’havia de celebrar en un inici
des d’aquest dijous fins diumenge, dividirà la programació d’enguany en tres moments: al
maig, des d’aquest divendres al diumenge, amb un petit tast online de les companyies que ja
preparen la seva intervenció a la tardor del 2020; al juliol amb trobades professionals,
majoritàriament digitals, amb tot el sector del circ, i a l’octubre, amb la programació
d’espectacles en viu al carrer.

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, explica que
“el tronc de la programació es manté”, a excepció de les companyies internacionals.
En un primer moment, el Trapezi de Reus va ajornar la seva 24 edició que se celebrarà del 9
al 12 de juliol, tot i admetre que la nova data quedava condicionada per les circumstàncies i la
normativa del moment. Així finalment ha canviat per aquesta formula de dividir la fira en tres
etapes.
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Trapezi en tres actes
original

A la tardor el Trapezi intentarà trobar-se amb el seu públic. A la imatge, l’edició de 2019. Foto: Alba Mariné

La Fira Trapezi de Reus havia d’haver celebrat la seva 24 edició des d’ahir fins aquest
diumenge. Però davant la impossibilitat de tirar endavant el certamen amb el format tradicional
en aquestes dates a causa de la Covid-19, els organitzadors han apostat per canviar la
fórmula. «Un Trapezi que té un dibuix diferent en un any que és molt diferent, encara que des
de Reus continuem parlant de circ», va manifestar ahir en roda de premsa telemàtica Daniel
Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament, a la qual participaven també
Leandro Mendoza, director artístic de la Fira, així com Miquel Curanta, director de l’Institut
Català d’Empreses Culturals (ICEC).

FOTO: CEDIDA

Tres són els moments en què se celebrarà el Trapezi 2020. El primer s’ha fet coincidir amb les
dates originals, per la qual cosa comença avui mateix. Es tracta d’un petit tast virtual de les
companyies que intervindran aquesta tardor i que es podrà seguir a través del web
www.trapezi.cat així com de les xarxes socials.  «És una mena de memòria poètica o taller de
creació. Pensem que és molt important que es conegui l’ofici per dins, que això ens donarà
complicitat amb el públic, despullar-nos de les parts que normalment no es veuen. Alhora,
suposa un material documental de la companyia i del Trapezi. Tenim una gran carència d’arxiu
i és una manera de fer camí», apuntà el director artístic, Leandro Mendoza.  Pel que fa al segon
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moment, serà a mitjans de juliol, quan es posarà Reus com a punt de trobada dels
professionals del sector, majoritàriament de forma digital amb jornades de reflexió i debat. I el
Trapezi en Viu arribarà a l’octubre, amb dates encara per confirmar i amb la mateixa
programació prevista d’àmbit català i estatal. Tot i que la fira és internacional, enguany són les
grans absents d’aquest 2020 «perquè els mateixos desplaçaments han caigut», ressaltava
Recasens.
La roda de premsa online va servir també per presentar el cartell d’aquesta edició, de la
il·lustradora Laia Sondang. «Tota la vida m’ha acompanyat el circ i he intentat imposar aquesta
energia que a mi m’ha transmès», assenyalà Laia. És un cartell en aquarel·la, tècnica principal
amb la qual treballa, amb uns personatges que són elements de l’any passat, presidit per
l’elefant, icona inconfusible del certamen reusenc. Preguntada al respecte, Sondang explicà
que la seva família es dedica al circ des de sempre. «Són Los Galindos, els meus tiets i des
de molt petita he tingut un vincle molt íntim. L’energia del circ l’he sentit molt propera».

Cartell de l'edició d'enguany de la il·lustradora Laia Sondang

Companyies i espectacles
Quant a les petites píndoles d’aquests dies, inclouen espectacles de Manolo Alcantara,
Mortelo&Manzani, Xamatito Pato, Circ Vermut, Alta Gama, Vaiven o Cabaret,  entre altres.
«Intentem obrir el ventall de tendències i formats en el circ, tenir totes les branques
representades», destacà Leandro Mendoza. En aquest sentit, desgranà algunes de les
propostes previstes.
Entre elles es troba per exemple la Cia Alta Gama amb Mentir lo mínimo, una coproducció del
Trapezi,  que s’estrena en el marc del festival. «El món del circ explora cada vegada més
noves maneres de comunicar i aquest és un treball molt interessant en la posada en escena,
tres cossos que ballen a una pista», revelà Leandro. Hotel Iocandi, per la seva banda, de la
Cia Peix, és una reflexió sobre la mallorquinitat, sobre l’impacte del turisme en un món
prepandèmic, la lluita de poders i la ridiculesa de ser grans.
Rhum & Cia  aterrarà amb la seva creació Gran reserva, «en honor a Joan Montanyès ‘Monti’».
Mentrestant, la Cia Manolo Alcantara presenta Déjà Vú, que té com a protagonista un únic
personatge i que interpel·la l’espectador sobre la barrera entre realitat i somni.
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FOTO: CEDIDA

Fil, de la Cia Madame Gaüc, és una creació que explora les relacions humanes a partir d’un
llenguatge universal: el físic. «Un espectacle absolutament humà que parla de la relació d’una
parella d’acròbates», comentava el director artístic. És una mostra de les dificultats del dia a
dia i els diferents estats de la seva relació mitjançant portés acrobàtics i una bàscula.
En l’àmbit estatal, Vaivén Circus, de Granada,  presenta Esencial. Cinc personatges que juguen,
que somien, un viatge d’aventures que portarà el públic a llocs recòndits en els quals la
decisió vital serà prendre el camí més simple. També la gallega Cia Xampatito Pato amb Só on
Jesús Velasco  realitza malabars amb tota mena d’objectes, però sobretot caixes, moltes caixes
de purs, més de cent. Així mateix,  l’Orquestra de Malabares, de la Cia Pistacatro combina circ i
música en una proposta que compta amb sis malabaristes i una banda municipal.
Aquestes i altres píndoles obriran boca mentre arriba el circ en viu i en directe, que comptarà
també amb Cabaret, producció pròpia del Trapezi, que ahir hauria d’haver obert la festa.
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Cinc propostes d'oci per a un cap de setmana a la fase 1
original

Una imatge promocional de 'Gregaris', de la companyia Soon, que es podrà veure aquest cap de setmana en el marc
del Trapezi 2020

Companyia Soon
Ja a la 'nova normalitat' i a la fase 1 de la desescalada, els plans d'oci per al cap de setmana
de Reusdigital.cat comencen a recuperar el caràcter habitual de la secció. Hauríem de ser als
carrers i les places de Reus tot gaudint de la 24a edició del Trapezi, però l'estat d'alarma l'ha
ajornat fins a l'octubre. Almenys, la seva part presencial, ja que aquests dies s'han previst
espectacles de circ en línia per gaudir amb tota la família. Cites esportives i socials arreu del
Camp complementen l'oferta dels propers tres dies.
Som-hi!
Un 'espai de memòria poètica' al Trapezi

Hauria estat el gran esdeveniment lúdic i cultural del cap de setmana. La 24a Fira del circ de
Catalunya, però, s'ha vist alterada per la covid-19. No obstant això, l'organització ha dividit la
seva celebració en tres etapes o capítols. El primer, per cert, té lloc aquest cap de setmana i
inclou la difusió de clips promocionals de les companyies que actuaran (si tot va bé) a
l'octubre a Reus, així com d'espectacles a 'Canal Reus TV'.
La proposta de divendres a la nit (a dos quarts d'11) és 'Gregaris', de la companyia Soon.
Cliqueu aquí si voleu saber tota l'oferta dels propers dies.
El Museu d'història de Cambrils se suma al Dia mundial dels museus

Dilluns 18 de maig té lloc el Dia mundial dels museus. Per escalfar motors, però, el d'història
de Cambrils ha previst uns quantes actes d'allò més especials. El primer és dissabte, amb la
transmissió en directe de l'espectacle familiar 'Roda el món i torna a Cambrils, contes d'arreu
del món' (a les 11 del matí) per Instagram.
En aquesta informació  hi trobareu horaris i altres esdeveniments.
A Reus, fer el vermut té premi

Els dissabtes i diumenges, compartir a les xarxes fotografies de '#L'HoraDelVErmut' de Reus té
premi. Si voleu prendre-hi part, cal que etiqueteu @reuspromocio a la vostra imatge amb
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'#TurismeaREus'. D'aquesta manera, entrareu al sorteig d'una botella de Vermut de Reus i
dues polseres 'Visit Reus' per visitar espais emblemàtics la ciutat.
Seran vàlides les fotografies publicades des de dissabte a les 12 del migdia fins diumenge a
les 4 de la tarda. La imatge guanyadora serà publicada al perfil de @reuspromocio el
diumenge a les 7 de la tarda.
Salut!
Jornada per la diversitat sexual i de gènere a Botarell

No ens movem del Baix Camp, amb la següent proposta. Aquesta, per fomentar la diversitat
sexual i donar suport a la comunitat LGTBI+. sota el lema 'Botarell Viu i conviu', l'Ajuntament
de la vila ha organitzat per al proper cap de setmana diversos actes. Un dels destacats té lloc
el dissabte a la 1 del migdia, ideal per fer el vermut.
El cantant constantinenc Domi Garcia oferirà 'Versions de butxaca solidàries a casa', un
concert el repertori del qual ha estat escollit mitjançant un procés participatiu que s'ha dut a
terme a través de les xarxes socials. Es tracta d'un concert solidari, ja que el 15% del catxet
serà destinat al moviment '#JoEmCorono', un projecte que té com a objectiu captar fons per a
la recerca sobre la covid-19, amb doctors Clotet i Mitjà al capdavant. S'oferirà a les xarxes
socials del consistori.
Més detalls, aquí.
Cursa de la dona des de casa

La solidaritat no té barreres. Ni la covid-19 ha pogut impedir que el teixit local s'hagi bolcat un
any més en la celebració de la Cursa de la dona de Reus. Enguany, això sí, s'haurà de fer
des de casa. El repte esportiu és que les participants acumulin un mínim de 30 minuts
d'exercici físic a casa o "en les condicions acceptades per les autoritats", segons es va apuntar
a la presentació  de l'esdeveniment.
Posteriorment, cal compartir les fotos a les xarxes socials amb l'etiqueta #CursaDonaReus.
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El festival 
Trapezi inicia 
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programació 
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l’octubre. P10

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

F
E

S
T

IV
A

L
 T

R
A

P
E

Z
I 

*
 E

st
e 

ar
tí

cu
lo

 n
o

 p
u

ed
e 

d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x

p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diari de Tarragona  General, 54

 Prensa Escrita

 9488

 7919

 66 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 15/05/2020

 España

 14 902 EUR (16,107 USD)

 517,88 cm² (85,0%)

 2841 EUR (3071 USD) 

Televisión

La 1 ( T )  TV 3

DEPORTES
Copa del Rey de 
Fútbol 1986
22.00 H. Teledeporte
La final de la Copa del Rey en
frentó. en 1986, al Real Zara
goza y al FC Barcelona. Los 
catalanes llegaban legaba al 
tramo final de temporada con 
la posibilidad de levantar dos 
títulos. El partido fue muy 
competido, con ocasiones 
para ambos conjuntos. Sin 
embargo, la acertada inter
vención de Rubén Sosa 
pilló a Urrutl por sorpresa y 
marco el tanto definitivo 
para gue el Real Zaragoza 
levantara su tercera Copa 
del Rey. El 26 de abril de 
1986 el Real Zaragoza 
ganó 1-0 al Barcelona.

DEPORTES
Mundial de de Sheffield 
de snooker 18/19
23.00 H. Eurosport
Un año más el Crucible Theatre de Sheffield 
volvió a albergó el evento más relevante de 
la temporada de Snooker.

Antena 3 9  Telecinco 5

DEPORTES
Copa de Fútbol 
sala 1994
19.00 H. Teledeporte
MarsanzTorrejón gano por 
un ajustado 2-1 a El Pozo 
Murcia en la flnalde la Copa 
de España de Fútbol sala 
disputada en Castellón en 
1994.

DEPORTES
Confinados
22.00 H. Eurosport
Ante la nueva situación gue 
atraviesa España debido a la 
pandemia del coronavlrus, 
Miguel Ángel Méndez, Fer
nando Ruiz, Antonio Arenas 
y Adrián García analizan la si
tuación del deporte actual.

Cuatro • '  La Sexta >

08.30 Los desayunos de TVE
Xabier Fortes dirige y presenta 
este programa de análisis de 
la actualidad, en el que hoy 
entrevistará a Carolina Darías, 
ministra de Política Territorial y 
Función Pública.

10.00 La mañana de La 1
14.00 L’lnform atiu
14.30 Coronavirus última hora
15.00 Telediario 1
16.00 L’lnform atiu
16.30 Mercado central

Jorge, Javier y Germán sospe
chan que Velasco está relacio
nado con una empresa de la
vado de dinero. Es la misma 
empresa sobre la que Celia 
debe escribir un reportaje a 
petición del propio Velasco.

17.20 Servir y p roteger
17.50 Acacias 38

Lolita y Carmen discuten por 
sus maridos. Pero, tras escu
char el discurso de Antoñito, a 
Lolita le entran muchas dudas 
del futuro político de su ma
rido.

18.15 El cazador
19.05 España d irecto
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
22.05 Cine

«Ocean's Thirteen».
00.00 Cine

«Apolo 13». 1970. Una explo
sión en la nave espacial Apolo 
13 hace fracasar su misión de 
alunizar e impide a sus tres as
tronautas regresar a la Tierra. 
Sin apenas oxígeno ni com
bustible, con el módulo de 
mando desconectado, depen
den de los científicos del cen
tro de control de Houston para 
volver.

02.10 Fugitiva
03.30 Noticias 24 H

06.00 Noticies 3/24
08.00 TN matí
08.30 Els matins

Lidia Heredia entrevistará l’al- 
caldessa de Barcelona, Ada 
Colau, l’endemá que s’ha fet 
públic que Barcelona encara 
no passará a la fase 1 la set- 
mana que ve. A la tertúlia hi 
participaran Isabel García Pa
gan i Andreu Barnils.

11.00 Planta baixa
14.30 Telenotícies m igdia
15.50 Cuines

Les postres no tenen per qué 
ser sempre dolces. La Ges- 
samí Caramés en fa unes amb 
prou personalitat i cafeína per 
afrontar un dia d’aquells llargs: 
crema de café irlandés.

16.05 Cuines
Un xili de l’Havana será la sor
presa del farcit de la coca d’a- 
vui: coca de ganache picant.

16.20 Tot es mou 
20.25 Está passant
21.00 Telenotícies vespre
22.10 Zona Záping

Es podrá veure el grau de con- 
fusió de la gent entorn a les fa
ses de desescalada, desigual 
segons el territori. Xavi Ciu- 
rans, del grup Gertrudis, tan- 
cará el programa amb el seu 
tema «Bon dia, vida». Bars 
oberts o tancats, esportistes 
aficionáis en massa al carrer, 
perruquers doméstics, música 
casolana, classes en línia..., 
són alguns deis temes que 
(pre)ocupen els espectadors 
que, com cada setmana, parti
cipen en el programa amb les 
seves experiéncies via web, 
WhatsApp o Tik Tok.

22.50 Cine 
«L'ombrade la llei».

00.55 Noticies 3/24

«Días de cine»
El programa presentado por 
Elena S. Sánchez, «Historia 
de nuestro cine», acaba de 
cumplir cinco años en La 2 y 
recupera a partir de esta se
mana sus presentaciones y 
cologuios, con entregas gra
badas antes de la crisis del

07.50 Las noticias de la mañana
08.55 Previo: Espejo Público
09.00 Espejo Público
13.20 Cocina abierta de Karlos 

Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte
15.00 Antena 3 N oticias 1
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos 

Arguiñano
16.02 Tu tiem po con Roberto 

Brasero
16.30 Amar es para siempre

Marisol se enfrenta a un nuevo 
día de clase, que no sale 
como todos esperan. Tras pa
sar la noche juntos, Guillermo 
reacciona de una forma muy 
distinta a lo que Cristina hu
biera deseado. El sueldo de 
Fede ha sido embargado, 
pero allí están sus amigos 
para ayudarle.

17.30 El secreto de Puente Viejo
J. Pierre manipula a su hijo y le 
confiesa que no se fía de To
más, cree que ha heredado el 
perverso carácter de su padre 
y previene a Adolfo contra lo 
que su hermano pueda estar 
cavilando. D. Ignacio se recu
pera de la impresión y busca 
entre los escombros a Pablo al 
que encuentra herido.

18.45 ¡Ahora caigo!
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 N oticias 2
21.45 Deportes
21.55 El tiem po
22.10 Tu cara me suena

El espacio ofrece una nueva 
entrega, un resumen de algu
nas de las mejores y más re
cordadas actuaciones de los 
concursantes de las distintas 
ediciones del formato.

02.30 Live casino
03.15 M inutos musicales

coronavirus. Próximamente, 
retomará sus grabaciones y 
preparará un especial para 
celebrar su aniversario El 
cologuio se centrará en el 
mundo del trabajo y contará 
con Enrigue Gabriel.

08.55 El programa de Ana Rosa
Magacín matutino conducido 
por Ana Rosa Quintana, que 
cuenta con Joaquín Prat como 
colaborador. El programa 
contiene diferentes secciones 
donde contertulianos hablan 
sobre temas de sociedad, co
razón, política y actualidad.

13.30 Ya es mediodía
15.00 Inform ativos Telecinco
15.45 Deportes
15.50 El tiem po
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja 

Magacín de tarde que centra 
buena parte de su tiempo en 
hablar sobre la actualidad del 
corazón y los últimos rumores 
acaecidos en el mundo de la 
farándula y los personajes po
pulares del país. Los colabora
dores del programa aportan 
noticias en exclusiva.

20.00 Sálvame tomate
21.00 Inform ativos Telecinco
21.45 El tiem po
21.55 Deportes
22.00 Volverte a ver... Otra vez 

Programa conducido por Car
los Sobera en el que el amor 
es el protagonista realiza un 
especial con los mejores mo
mentos. Reencuentros, peti
ciones de matrimonio, confe
siones y perdones son 
algunos de los componentes 
de este espacio que abre una 
ventana a todos aquellos que 
quieren demostrar sus senti
mientos.

02.05 Supervivientes 2020: d iario
Programa que incluye los me
jores momentos de las aventu
ras de los concursantes famo
sos que se encuentran en un 
lugar recóndito y en condicio
nes extremas.

07.30 M ejor llama a Kiko
08.00 ¡Toma Salami!
09.00 El bribón
09.45 El concurso del año
10.40 A lerta Cobra

Andrea recibe de su amiga 
Nina una misteriosa lista con 
nombres de mujeres que es
tán en peligro de muerte. 
Cuando Nina es asesinada y 
Andrea es atacada en la carre
tera, la lista se quema en un 
auto en llamas.

14.00 El concurso del año
15.00 Noticias Deportes Cuatro
15.30 Todo es mentira
17.00 Todo es m entira bis
17.35 Cuatro al día
20.00 Cuatro al día a las 20 H
20.30 Deportes Cuatro
20.35 El tiem po
20.45 Supervivientes d iario
21.20 F irst dates
22.00 Cine

«Ghost Rider: Espíritu de ven
ganza». Con el fin de controlar 
sus deseos de venganza, 
Johnny Blaze, que ve sus po
deres como una maldición, 
vive apartado del mundo y sin 
relacionarse con nadie. Sin 
embargo, acaba siendo locali
zado por el monje Moreau, 
que necesita su ayuda.

23.40 Cine
«El agente». En el año 2003, el 
mundo se encuentra en un es
tado permanente de recesión 
económica y se enfrenta a 
grandes problemas medioam
bientales debido al calenta
miento global. Todos los ciu
dadanos que son 
improductivos son exiliados a 
una colonia.

01.15 Cine
«Secuestrados en Georgia».

02.50 Callejeros

«LaSexta
Columna»
Ei programa estrena una 
nueva entrega en laSexta ti
tulada «Coronavirus: la eco
nomía, en la UCI» El 
coronavirus plantea un fu
turo económico plagado de 
incógnitas gue «laSexta Co-

07.30 Previo Aruser@s
09.15 Aruser@s

Alfonso Arús y su habitual 
equipo de contertulianos con
ducen este programa de en
tretenimiento matinal que se 
centra en desgranar los temas 
de actualidad en tono de hu
mor.

11.00 Al ro jo  vivo
14.00 laSexta N oticias
14.55 Jugones

Informativo que repasa todas 
las novedades sobre la actua
lidad deportiva presentado 
por Josep Pedreral junto a un 
grupo de colaboradores.

15.30 laSexta M eteo
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

El magacín ofrece cada día 
toda la información y el análi
sis de la actualidad diaria. De
bate, investigación y compro
miso son sus señas de 
identidad. Estos días, el espa
cio da la última hora de toda 
información sobre la crisis sa
nitaria del Covid-19.

20.00 laSexta N oticias
20.55 Estación Sexta
21.05 laSexta Deportes
21.30 laSexta Columna
22.30 Equipo de investigación 

Gloria Serra profundiza en te
mas de actualidad, y ofrece a 
los espectadores un análisis y 
una cobertura de la actualidad 
propios del periodismo de in
vestigación. El espacio ofre
cerá este viernes entregas ya 
conocidas por la audiencia 
como «La Doble Vida de An- 
gie», «Déborah: Crimen Sin 
Castigo» o «El Reincidente: 
Cómo Defender a un Ase
sino».

02.30 W orld Poker Tour

lumna» intenta despejar: el 
ingreso mínimo vital, la mo
ratoria hipotecaria y de al
quiler, los créditos y las 
ayudas... y si será elementos 
suficientes para safrade
lante.D
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SERIES
Crimen en el paraíso
22.30 H.A3S
En esta célebre serie procedimental, creada 
por Robert Thorogood, Jack Mooney y su 
equipo resuelven una serie de asesinatos 
desconcertantes en la hermosa isla caribeña 
de Saint Marie.

07.05 Documental. «Atrevidos con 
Nate». 07.30 Inglés Online. 07.55 Do
cumental. «Japón desde el cielo: Del 
país de nieve a Tokio». 08.50 La 2 Ex
prés. 09.00 Muévete en casa. 09.30 
Aprendemos en casa 12-14 años.
10.30 Aprendemos en casa 14-16 
años. 11.30 UNED. 12.30 La 2 Exprés.
12.35 Cine. «Casta indomable». 13.55 
Documental. «Las recetas de Julie». 
14.50 Documental. «Las rutas d'Am- 
brosio». 15.50 Saber y ganar. 16.30 
Grandes documentales. 18.30 El es
carabajo verde. «7 hab/km2». 19.05 
Documental. «Las recetas de Julie». 
19.55 Documental. «Las delicias del 
Mediterráneo». 20.25 La 2 Exprés.
20.35 Días de cine. 21.35 Documen
tal. «Ciencia líquida». 22.00 Cine. «En 
la puta calle». 00.00 Cine. «Se nece
sita chico». 01.15 Documental. «Doc
tor Feelgood». 02.10 Documenta2. 
«Los nueve meses que te hicieron».

09.34 Comptem amb la Paula. 09.43 
La caleta de la Lily. 09.49 BabyRiki. 
09.54 WOW! English Method. 10.00 
InfoK. 10.17 Dinámiks. 10.45 Veteri na
ris. 11.19 Els germans Kratt. 11.41 Els 
germans Kratt. 12.05 Yakari. 12.53 En 
Grizzy i els Lémmings. 13.42 Prodi
giosa. 14.06 Les Sisters. 15.17 Man- 
duka. 15.49 El xai Shaun Single Story. 
16.09 Les Tres Bessones. 16.58 
Comptem amb la Paula. 17.30 El Mic i 
els seus amics. 17.56 Una má de con
tes. 18.30 Oddbods. 18.45 Els ger
mans Kratt. 19.30 Wowzzy Baboom fet 
a casa. 20.05 Robin Hood, el trapella 
de Sherwood. 20.53 Dinámiks. 21.19 
Camins per anar a l'escola. 21.45 En 
Grizzy i els Lémmings. 21.55 Concerts 
confinats. 22.05 Tatuats pels Pirineus. 
22.40 Tatuats pels Pirineus. 23.20 De 
quan anávem a peu. 23.55 La Segona 
Guerra Mundial en color. 00.45 Ta
tuats pels Pirineus.

07.05 El món a RAC1.09.55 Tele
venda. 13.00 Deu n'hi dron. 13.55 Zap 
8/ interferencias. 14.55 Distrito poli
cial. 15.50 Ventdelplá. 16.50 Cine. 
«Las colinas desnudas». 18.10 Cine. 
«Un hombre impone la ley». Flagg, un 
xérif obligat a jubilar-se peí presump- 
tuós alcalde de la ciutat, no és pres de 
debo quan adverteix que un grup de 
liad res p retén assaltar un tren. McKey, 
el seu vell enemic i expert pistoler, 
també ha estat abandonat per la seva 
banda en un pujol per considerar-lo 
massa gran per portar a terme els 
seus plans. 19.40 Distrito policial. 
20.35 Jet Lag. 21.30 Teresina, S.A.
22.00 Cine. «Gosford Park». Novem- 
bre de 1932. Godsford Park és la mag
nífica mansió campestre a la qual Sir 
William McCordle i la seva dona Lady 
Sylvia conviden a familiars i amics per 
a una partida de ca^a. 00.15 Cine. «El 
aventurero». 02.00 Clips.

\ r l

r >!

SERIES
Los Goldberg
18.00 H. Neox
En el episodio de estrenode 
hoy, titulado «Intercambio 
de cuerpos», Adam se en
cuentra dividido entre seguir 
las reglas de Beverly para al
morzar fuera del campus o ir 
a la zona de comedor con 
sus amigos.

SERIES
Jet lag
20.35 H.8TV
Una fuita en una canonada 
deixa sense aigua el pls de 
les noies durant uns dies. La 
Carla i la Silvia no poden 
acostumar-se a viure sense 
aigua. La Diana i la Mariona 
s'enamoren de l'operari que 
ve a solucionar la fuita.

PELICULAS 
L'ombra de la llei
22.50H. TV3 - Thriller 
La sombra de la ley (2018) 126' 
Director: Dani de la Torre. 
Intérpretes: Luis Tosar. Mlchelle 
Jenner, Vicente Romero.
★ ★ ★
Barcelona, any 1921. Es- 
panya viu un moment agitat i 

caótic: són els anys del plom. fruit deis violents enfronta- 
ments de carrer entre busca-bregues i anarquistes En 
aquesta situado tensa, Aníbal Uriarte és un policia enviat a 
Barcelona per col-laborar amb la comissarla local de policia 
en la detenció deis culpables d'un robatorl. Les seves for
mes no traben galre suport entre els seus companys.

PELÍCULAS
En la puta calle
22.00H . La 2 - Dram a 
En la p u ta  c a lle  (1997) 95 m . 
D ire c to r: Enrique Gabriel. 
In té rp re te s : Ramón Barea, Luis 
Alberto García.
★ ★ ★
Juan Gutiérrez, 44 años, 
electricista, hace tiempo 
que está desempleado. De
cide dejar a su familia para ir 
a buscar trabajo a Madrid, 
creyendo que en la gran ciu
dad las oportunidades serán 
mayores.

PELICULAS
Ocean's Thirteen
22.05H. La 1 - Thriller 
Ocean's Thirteen (2007) 115 m. 
Director: Steven Soderbergh. 
Intérpretes: George Clooney, 
Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino. 
★ ★ ★
Danny Ocean y sus chicos 
desean vengarse de Willy 
Bank, el despiadado propie
tario de un casino. La banda 
tiene una doble estrategia: 
primero arruinarle económi
camente y, posteriormente, 
destruir su reputación.

SERIES
Los misterios 
de Murdoch
18.24 H. Paramount
Durante la década de 1890, 
el inspector de policía Wi
lliam Murdoch utiliza técni
cas forenses totalmente 
revolucionarias en aquella 
época, como pruebas de 
huellas dactilares y métodos 
de detección muy singula
res. Con este enfoque más 
orientado hacia la ciencia, 
Murdoch será capaz de re
solver los casos de homici
dio más famosos de la 
ciudad. Hoy se emitirán los 
episodios «Energía»,
«Techo de cris
tal», «Derri
bado», y 
«Elemental 
querido Mur
doch».

Televisiones locales

TAC 12 Canal Reus El Vendrell
10.00 Calaix de Sastre. 10.30 Som-hi.
12.00 Oh my goig! El Plaer. 12.30 
Som-hi. 14.00 Noticies 12.14.30 
Som-hi. 16.00 Noticies 12.16.30 
Som-hi. 18.00 Noticies 12. Tota l’ac- 
tualitat informativa del Camp de Ta
rragona presentada per Roser Mar
qués i Xavier Lozano. 18.30 ens 
quedem a casa. 19.00 Connecti.cat. 
Programa basat en les connexions en 
directe, lligat a l’actualitat pero no ¡n- 
formatiu. 20.00 Noticies 12.20.30 
Gaudeix la festa. 21.00 Teló de fons.
21.30 Aventura’t. 22.00 Noticies 12.
22.30 Gaudeix la festa. 23.00 Teló de 
fons. 23.30 Aventura!. 00.00 Noti
cies^.

08.00 Noticies en xarxa. 09.00 Pro- 
gramació Infantil. 10.00 Calaix de sas
tre. 10.30 Activat. 11.00 Ens quedem 
en casa. 11.30 Volta i volta. 12.00 No
ticies en xarxa. 13.00 Caminant per 
Catalunya. 1330 Va com va. Entrevis
tes, seccions i reportatges. 14.00 No
ticies migdia. 17.30 Va com va. 18.00 
La Portería. 1830 Ens quedem a 
casa. 19.00 Connecti.cat. Programa 
basat en les connexions en directe.
20.00 Noticies vespre. 2030 Qüestió 
de fons. 21.00 Noticies vespre. 2130 
Qüestió de fons. 22.00 Noticies ves
pre. 22.30 T rapezi 2018. Gregaris. 
2330 Qüestió de fons. 00.00 Noticies 
vespre. 0030 Qüestió de fons.

14.00 Les noticies. 1430 Salmadon 
TV. 15.00 Les noticies. 15.30 Salma
don TV. El programa cultural que diri- 
gim i presentem les Montses té un ob- 
jectiu que és apropar a comarques la 
cultura. 16.00 Les noticies. 1630 Sal
madon TV. 17.00 Les noticies. 17.30 
Salmadon TV. 18.00 Les noticies. Re- 
sum de les noticies més destacades. 
18.30 Salmadon TV. 19.00 Les noti
cies. 1930 Salmadon TV. Programa 
cultural que dirigim i presentem les 
Montses. 20.00 Les noticies vespre. 
20.20 El temps. 2030 Salmadon TV.
21.00 Les noticies vespre. 2120 El 
temps. 21.30 Al dia. 22.00 Les noti
cies vespre.

PROGRAMA
Noticies 12
20.00/22.00  H.Tacl2
Seguím el minut a minut de la crisi del coro- 
navirus i l'entrada a la fase 1 del pía de la des
escalada al Camp deTarragona. Contínuem 
informant de tota l'actualitat sanitaria, econó
mica i social de la pandémla amb valora- 
cions d'experts i representaos polítics.

PELICULAS
Cenicienta
22.40H. Nova - Fantástico 
Cenicienta (2015) 112 m. 
Director: Kenneth Branagh. 
Intérpretes: Lily James, Cate 
Blanchett. Helena Bonham Cárter. 
★ ★ ★
Cuenta las andanzas de la 
Ella, una joven cuyo padre, 
un comerciante, vuelve a ca
sarse tras enviudar. Para 
agradara su padre, acoge 
con cariño a su madrastra y 
a sus hijas en la casa fami
liar. Pero su padre muere In
esperadamente.

PELICULAS 
The Hunted
23.54H. Paramount - Thriller 
The Hunted (2003) 94 m. 
Director: William Friedkin. 
Intérpretes: Tommy Lee Jones, 
Benlcio del Toro, Connie Nielsen. 
★ ★ ★
El FBI Investiga una serie de 
asesinatos de cazadores co
metidos en un bosque de 
Oregon. Un agente especia
lizado en rastreos captura al 
asesino, que resulta ser un 
soldado que había estado a 
sus órdenes en misiones pe
ligrosas.
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Fira Trapezi Reus: programa del 15 al 17 de maig de 2020
original

Trapezi A Casa - Trapezi A Reus
Fira Trapezi Reus: programa del 15 al 17 de maig de 2020
Programació de les memòries visuals de les companyies de la 24à edició de la Fira
Internacional de Circ Trapezi Reus. Podeu seguir els següents actes a través de
www.trapezireus.cat i a través de les xarxes socials de @ReusCultura.
DIVENDRES 15 DE MAIG:

11:00 h: Cia. Mortelo & Manzani - Fili Fusters
13:00 h: Cia. Madame Gaüc - Fil
19:00 h: Cia. Vaivén Circus Esencial
21:00 h: Cia. Manolo Alcantara - Déjà Vú
22:30 h: Cia. Soon a Suècia - Gregaris (A Canal reus TV espectacle sencer)

DISSABTE 16 DE MAIG:

11:00 h: Cia. Yldor Llach - Sobre rodes
13:00 h: Cia. Xampatito Pato - Só
19:00 h: Cia. Peix - Hotel locandi
21:00 h: Cia. Rhum & Cia - Gran Reserva
22:30 h: Cia. Pepa Plana - Paradís Pintat (A Canal Reus TV espectacle sencer)

DIUMENGE 17 DE MAIG:

11:00 h: Cia. Alta gama - Mentir lo mínimo
13:00 h: Cia. Circ Vermut - Absurd
19:00 h: Cia. Pistacatro - Orquestra de Malabares
21:00 h: Cabaret
22:30 h: Cia. D'Irque & Fien-Sol bémol (A Canal Reus TV espectacle sencer)
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 Pág. vistas
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 6511

 Fecha

 País
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 V. Publicitario

 15/05/2020
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https://www.reus.cat/agenda/fira-trapezi-reus-programa-del-15-al-17-de-maig-de-2020
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Aquesta 24a edició serà
un festival de Trapezi ín-
tim, per causa major. Però
s’escamparà en tres mo-
ments, que comencen de-
mà mateix amb uns vídeos
poètics sobre les compa-
nyies. Al juliol, es concen-
traran (probablement per
videoconferències, però ja
hi podria haver alguna me-
na de presencialitat) les
jornades professionals ha-
bituals en tots els festivals
estratègics de Catalunya.
Pel director del Trapezi,
Leandro Mendoza, aques-
ta mirada virtual pot obrir
a accedir a programadors
molt més enllà, interna-
cionalment. El gran mo-
ment de l’actuació (que
s’haurà vist reduït de 30 a
20 companyies aproxima-
dament) es trasllada a
partir de l’octubre. El pres-
supost es manté pràctica-
ment en els 440.000 eu-
ros, en part perquè s’ha
volgut donar suport a les

produccions, encara que
se’n retardi l’estrena.

El Festival Trapezi de
Reus (ciutat que dilluns va
entrar en la fase1 de des-
confinament) estava pre-
vist per a aquest cap de
setmana però es va ajor-
nar inicialment al dies del
9 al 12 de juliol fa algunes
setmanes. Ara, el dubte és
com es podran seguir les
atraccions multitudinà-
ries (com el cabaret de ca-
da nit) atenent les possi-
bles restriccions per com-
plir la distància física en-
tre els espectadors. Tot i
així, es convoquen per re-
programar-los a l’octubre.

Mendoza explica que

els vídeos Quaderns de
creació “ensenyen el món
interior de les company-
ies”, al costat de les seves
proeses acrobàtiques. El
material de difusió es con-
vertirà en un element de
documentació de circ
pràcticament inexistent.
Les càpsules es podran
veure a través del web de
la fira. A més, Reus TV
emetrà, a les 22.30 h, tres
espectacles sencers: Gre-
garis  (demà), Paradís
Pintat  (dissabte) i Sol Bé-
mol  (diumenge).

De ls espectacles que es
programen a la tardor des-
taca la coproducció del fes-
tival amb el duet Alta Ga-
ma: Mentir lo mínimo.
També s’espera estrenar
el nou títol de la company-
ia Rhum, Gran reserva;
l’estrena de Circ Vermuth
que s’havia de programar
a la Mostra d’Igualada, Ab-
surd, el retorn de Déjà vu
(després de la lesió de l’ac-
tor Manolo Alcántara) i la
repesca d’Hotel Iocandi
(Peix) de Fira Tàrrega. ■

La programació
del Trapezi
‘hivernarà’ fins
a l’octubre
a Aquest cap de setmana es faran petits tasts en línia a Al
juliol s’impulsaran les accions professionals a Les
actuacions catalanes i estatals es traslladaran a la tardor

J. Bordes
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

Canet Rock es trasllada al 3
d’octubre. Fa pocs dies, el mi-
nistre de Cultura, José Ma-
nuel Rodriguez Uribes, va dir
que encara calia “esperar”
per decidir si es podrien fer
festivals aquest estiu, però la
majoria ja han optat per ajor-
nar o per suspendre l’edició
d’enguany. El Canet Rock ha-
via venut totes les entrades
per al 4 de juliol. Ara es per-
metrà de recuperar els im-
ports als qui els sigui impos-
sible assistir en la nova data.

05.2021
Data en què se celebraran els

25 anys de Fira Trapezi a Re-
us. Els organitzadors volen
preparar una edició especial.

Reus TV emetrà dissabte a la nit ‘Paradís pintat’, de Pepa Plana ■ ROSER ARQUES

Els assistents tenen fins a l’1
d’agost per retornar-les i, a
partir de llavors, es tornaran a
posar a la venda. El canvi de
dates no comportarà un can-
vi de cartell, amb noms com
Manel, Oques Grasses, Doc-
tor Prats, Els Amics de les
Arts, Sopa de Cabra i Miki
Núñez.

També canvia de dates el
Dansàneu, el festival de dan-
sa, música i patrimoni que or-
ganitza el Consell Cultural de
les Valls d’Àneu. Durà a terme

la seva 29a edició del 23 al 30
d’agost (estava previst del 30
de juny al 5 de juliol). Com en
la majoria de festivals. Els or-
ganitzadors es comminen a
preservar la seguretat dels
treballadors, els artistes i eñs
espectadors tot mantenint
l’esperit del Dansàneu: oferi-
rà un seguit de propostes sin-
gularitzades amb l’objectiu
de donar suport als artistes i
als creadors del país, com
també donar valor al patri-
moni natural i artístic d’Àneu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Canet Rock també anuncia que es retarda

Els efectes del coronavirus
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Un primer tast de la Fira Trapezi i un nova mirada a la col·lecció
del MNAC, propostes confinades del dia
original

ACN Barcelona.-La Fira Trapezi s’ha reinventat davant la crisi del coronavirus i s’ha
reestructurat en tres ‘moments’ de l’any. El primer té lloc des d’aquest divendres, a manera de
tastet online dels espectacles que ja preparen la seva intervenció física per la tardor d’aquest
2020. S’hi podran veure les propostes de Circ Vermut, Alta Gama, Mortelo&Manzani i la
companyia Pepa Plana, entre altres. I el TNC ofereix des de fa dies diverses propostes per fer
arribar el ‘museu a casa’. Per exemple, ‘Una gestió diferent del color’, que presenta un
recorregut alternatiu, sonor i textual, a les visites convencionals a través de 10 obres de la
col·lecció. Una mirada “inclusiva” de les narratives del museu amb subjectivitats de gènere,
raça, classe o capacitat.
La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 2020, que s’havia de celebrar en un inici
des d’aquest dijous fins diumenge, dividirà la programació d’enguany en tres moments: al
maig, des d’aquest divendres al diumenge, amb un petit tast online de les companyies que ja
preparen la seva intervenció a la tardor del 2020, encara sense dates. Aquest primer moment
s’ha fet coincidir amb les dates originals de la fira Trapezi 2020.L’espai web de la fira i les
diferents xarxes socials es convertiran en un aparador on es podrà veure un avançament del
que es veurà més endavant als carrers de Reus. El tastet inclou espectacles de Manolo
Alcantara, Mortelo&Manzani, Xamatito Pato, Circ Vermut, Alta Gama, Vaiven, Cabaret, la
companyia Pepa Plana, Cia. D’Irque & Fien, entre d’altres.Sense abandonar el teatre, a la
Sala Flyhard mantenen la programació en línia amb 15 obres compartides, que sumen ja més
de 10.000 visualitzacions. També la iniciativa #Teatrealsofà, de la Diputació de Barcelona,
continua enllaçant continguts teatrals d’accés gratuït (a Vimeo i YouTube, principalment). S’hi
troben obres com ‘Llibert’, de Gemma Brió, ‘Una lluita constant’, de Carlota Subirós i ‘Màtria’,
de Carla Rovira.I encara una darrera iniciativa per al confinament que suggereix el món
escènic és l’homenatge del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) al dramaturg Josep Maria
Benet i Jornet, mort el 6 d’abril. En el seu “espai d’homenatge”, l’equipament públic posa en
valor el seu llegat a través del seu text autobiogràfic ‘Qui soc i per què escric’, les peces del
cicle ‘Apunts sobre la bellesa del temps’ (escrites entre 1974 i 2007) i una selecció d’articles
de persones que li van ser properes o el van conèixer bé. El TNC també ofereix poder llegir el
seu ‘Teatre reunit (1963/2010)’. Inauguració virtual a València i noves mirades al MNACDes
del món de l’art arriben un parell de propostes culturals per gaudir a casa. D’una banda, el
Centre del Carme de València inaugura una exposició virtual per “encendre les llums” de la
seva sala Ferreres fins a “l’obertura real de l’espai”, quan arribi. La mostra ‘Maribel Domènech.
Accions quotidianes’ s’ofereix a partir del migdia com un passeig virtual, acompanyat pels
comentaris de l’artista i per la seva comissària, Rocío de la Villa, a més del director del Centre
del Carme, José Luis Pérez Pont.De la seva banda, la cartera de propostes digitals del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) depara un recorregut diferent per 10 obres de la seva
col·lecció, sota l’epígraf “Una gestió diferent del dolor”. El museu suggereix així fer un
recorregut sonor i textual alternatiu a les visites convencionals al museu. Els audiorelats i
textos del recorregut que proposen pretenen una actualització inclusiva de les narratives del
museu des de les subjectivitats de gènere, raça, classe, capacitat, edat i colonialitat; així com
una mirada dels col·lectius marginats “i persones alteritzades que rarament es veuen
representades en els discursos oficialitzats”. El projecte és d’Oriol Fuster Cabrera (ivaquetxuta),
produït pel MNAC i la Sala d’Art Jove de la Generalitat, seleccionat a la convocatòria Art Jove
de Patrimoni de 2018. En un altre ordre de coses, la plataforma Movistar+ presenta aquest
divendres una quarta entrega de les seves ‘Sesiones Movistar+ In Da House’, accessible en
directe a través de dos dels seus canals, o en qualsevol moment a demanda. Els convidats
d’aquesta entrega són els catalans Sidonie (interpretaran el seu darrer single ‘Me llamo Abba’),
i també Dani Fernández, Javiera Mena, Izaro, El Kanka, David Otero i el grup Taburete.D’altra
banda, hi haurà una entrevista al cantautor Nacho Vegas, on s’abordarà l’impacte i les
conseqüències de la crisi de la covid-19 per a la indústria musical.
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L’Europa, hotel per a sanitaris a Girona: desinfecció constant i protocol estricte, però també refugi i lloc de
trobada
Aforament limitat, proteccions d’un sol ús i sense accés a les zones comunitàries: les visites de pisos en
fase 1
Pocs joves i aturats accepten la crida dels pagesos per treballar a la campanya de la fruita
Es quintupliquen els missatges de condol telemàtics durant el confinament
La tranquil·litat que ha portat el confinament als boscos fa pensar als experts que serà un bon any de cria
del gall fer
La venda dels llibres de fons de les editorials guanya terreny a les novetats literàries durant el
confinament
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Mónica Pérez

Després que, en un primer mo-
ment, l’Ajuntament comuniqués 
l’ajornament del festival Trapezi 
–que hauria d’haver començat 
ahir– ins al juliol, l’organització 
va comparèixer de nou ahir per 
fer públic que la Fira Internacio-
nal de Circ de Catalunya se cele-
brarà en tres moments i trasllada 
les actuacions presencials al mes 
d’octubre, arran de la Covid-19. 
La il·lustradora Laia Sondang 
(Masnou, 1994) ha estat l’encar-
regada d’elaborar el cartell de la 
que serà la 24a edició de la cita, 
fet amb aquarel·la i amb l’em-
blemàtic elefant del festival al 
centre. El pressupost del Trapezi 
es manté en uns 440.000 euros i, 
aquest cop, no hi haurà compa-
nyies internacionals, que cauen 
de la programació per les restric-
cions de mobilitat en l’emergèn-
cia sanitària.

La primera de les fases del 
Trapezi 2020 té lloc aquest ma-
teix cap de setmana i consistirà, 
tal com explicava el director ar-
tístic de la ira, Leandro Men-
doza, en la projecció de vídeos 
de les creacions que quan arribi 
l’octubre es podran veure al car-
rer. Les imatges s’oferiran del 15 
al 17 de maig, coincidint amb les 
dates en què s’hauria celebrat la 
ira, a les 11 h., les 13 h., les 19 h. 
i les 21. Són càpsules artístiques 
especialment elaborades per a 
l’ocasió que estaran penjades a 
www.trapezi.cat i que es corres-
ponen amb creacions de Ma-

nolo Alcántara, Xamatito Pato, 
Circ Vermut, Alta Gama, Vaiven, 
Mortelo&Manzani, i el Cabaret. 
A les 22.30 h. s’emetran espec-
tacles íntegres a través de Canal 

Reus TV.
Al juliol se celebrarà el segon 

moment, que estarà centrat en la 
part professional i pretén ser un 
espai de trobada de tot el sector 
del circ per dur a terme jornades 
de relexió, de retrobament, de 
pensament i de debat. Mendoza 
precisava ahir que «aquí sí que 
podrem tenir una part internaci-
onal important i aquesta és la vo-

luntat». La trobada, que majori-
tàriament serà digital, aproitant 
les noves vies de comunicació i 
difusió obertes amb el conina-
ment, és un punt de partida de 
les noves estratègies al sector del 
circ.

Al carrer i amb públic
El Trapezi més semblant al que 
hem conegut ins ara, però, ar-
ribarà a l’octubre –encara a l’es-
pera que es concretin les dates– , 
serà al carrer i amb públic, i amb 
«un especial protagonisme de les 
companyies catalanes i estatals» 
per l’anul·lació de les interna-
cionals, les quals «esperem que 
hi puguin ser l’any següent per 
tal de commemorar els 25 anys 
del Trapezi», precisava Mendo-
za. Al  nou i excepcional format 
que pren el festival aquest 2020, 
«li podem dir el Trapezi de llarga 
durada, el de les tres estacions», 
apuntava el director artístic. Al 
seu torn, el regidor de Cultura, 
Daniel Recasens, concretava que 
«és un model de readaptació i 
lexibilitat, igual que ha passat en 
tots els sectors» i subratllava que 
«estarem al costat del circ i farem 
ciutat quan més es necessita, 
en el camí de la dessecalada». 
L’organització ha mantingut els 
contractes a tots els artistes que 
han conirmat que podran acu-
dir a l’octubre. Miquel Curanta, 
director del ICEC (Institut Català 
d’Empreses Culturals), remarca-
va també ahir l’esforç per donar 
aire al sector. 

CULTURA

El Trapezi se celebrarà en tres trams i 
els espectacles seran a l’octubre
Des d’avui i fins diumenge es podran veure diferents càpsules artístiques a través del web del festival

OLÍVIA MOLET

Una de les actuacions dutes a terme al Mercadal l’any passat. 

Al juliol s’articularà 
un espai en format digital 
adreçat als professionals 
del sector del circ 
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TELEVISIÓ. Programació

06:00 Notícies 3/24
08:00 TN Matí
08:30 Els Matins
11:00 Planta baixa
14:30 Telenotícies migdia
15:49 Cuines
16:04 Cuines
16:20 Tot es mou
20:20 Està passant
21:00 Telenotícies vespre
22:08 Zona zàping
22:49 La gran pel·lícula: 

L’ombra de la llei
00:51 Notícies 3/24

TV3

16:13 Les Tres Bessones
17:00 Comptem amb la Paula
17:30 El Mic i els seus amics
17:55 Una mà de contes
18:28 Oddbods
18:47 Els germans Kratt
19:31 Wowzzy baboom fet a casa
20:04 Robin Hood, el trapella de 

Sherwood
20:51 Dinàmiks
21:19 Camins per anar a l’escola
21:48 En Grizzy i els Lèmmings
21:56 No te la fotis
22:27 Programes Externs Esports
22:45 El Club de la Mitjanit
23:01 Futbol Americà
00:18 Hoquei herba
01:53 Supercars
02:52 Supercars
03:52 Rallycross

ESPORT 3

16:13 Les Tres Bessones
17:00 Comptem amb la Paula
17:30 El Mic i els seus amics
17:55 Una mà de contes
18:28 Oddbods
18:47 Els germans Kratt
19:31 Wowzzy baboom fet a casa
20:04 Robin Hood, el trapella de 

Sherwood
20:51 Dinàmiks
21:19 Camins per anar a l’escola
21:47 En Grizzy i els Lèmmings
 
CANAL 33

21:55 Concerts confinats
22:05 Tatuats pels Pirineus
23:21 De quan anàvem a peu
23:53 La Segona Guerra Mundial 

en color
00:44 Tatuats pels Pirineus

CANAL SUPER3

07:00 Telediario Matinal
08:30 Los desayunos de TVE
10:00 La mañana de La 1
13:00 Coronavirus última hora
14:00 L’Informatiu
15:00 Telediario 1
16:00 L’Informatiu
16:15 El tiempo
16:30 Mercado central
17:20 Servir y proteger
17:50 Acacias 38
18:15 El cazador
19:05 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
21:52 El tiempo
22:05 Ocean’s Thirteen
02:10 Fugitiva
03:30 Noticias 24H

TVE1

07:50 Las noticias de la mañana
08:55 Previo: Espejo Público
09:00 Espejo Público
13:20 Karlos Arguiñano
13:45 La ruleta de la suerte
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00 Karlos Arguiñano
16:02 Tu tiempo con Roberto 

Brasero
16:30 Amar es para siempre
17:30 Hasta siempre, Puente Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
20:00 ¡Boom!
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:45 Deportes
21:55 El tiempo
22:10 Tu cara me suena
02:30 Live casino
03:15 Minutos musicales

ANTENA3

07:55 Documental
08:50 La 2 Exprés
09:00 Muévete en casa
09:30 Aprendemos en casa  

12-14 años
10:30 Aprendemos en casa  

14-16 años
11:30 UNED
12:30 La 2 Exprés
12:35 Casta indomable
13:55 Documental
15:50 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
18:30 El escarabajo verde
19:05 Documental
20:25 La 2 Exprés
20:35 Días de cine
21:35 Documental
22:00 En la puta calle
01:15 Documental

TV2

07:00 El zapping de Surferos
07:30 Mejor llama a Kiko
08:00 ¡Toma Salami!
09:00 El Bribón
09:45 El concurso del año
10:40 Alerta Cobra
14:00 El concurso del año
15:00 Deportes Cuatro
15:25 El tiempo
15:30 Todo es mentira
17:35 Cuatro al día
20:30 Deportes Cuatro
20:35 El tiempo
20:45 Supervivientes 2020: diario
21:20 First dates
22:00 Ghost Rider: Espíritu de 

Venganza
23:40 El agente
01:15 Secuestrados en Georgia
02:50 Callejeros

CUATRO

07:30 Previo Aruser@s
09:15 Aruser@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 laSexta Noticias
14:55 Jugones
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
17:15 Más vale tarde
20:00 laSexta Noticias
20:55 Estación Sexta
21:05 laSexta Deportes
21:30 laSexta Columna
22:30 Equipo de investigación
23:30 Equipo de investigación
00:30 Equipo de investigación
01:30 Equipo de investigación
02:30 World Poker Tour
03:00 The game show
03:45 Minutos musicales

LA SEXTA

07:00 Informativos Telecinco
08:55 El programa de Ana Rosa
13:30 Ya es mediodía
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Deportes
15:50 El tiempo
16:00 Sálvame limón
17:00 Sálvame naranja
20:00 Sálvame tomate
21:00 Informativos Telecinco
21:45 El tiempo
21:55 Deportes
22:00 Volverte a ver... otra vez
02:00 Supervivientes 2020: diario
02:35 Horóscopo de  

Esperanza Gracia
02:40 La tienda en casa
02:55 Mejor llama a Kiko
03:55 Horóscopo de  

Esperanza Gracia

TELECINCO 

10:30 Activat
11:00 Ens quedem a casa
11:30 Volta i volta
12:00 Notícies en xarxa
13:00 Caminant per Catalunya
13:30 Va com va
14:00 Notícies migdia
17:30 Va com va
18:00 La porteria
18:30 Ens quedem a casa
19:00 Connecti.cat
20:00 Notícies vespre
20:30 Qüestió de fons
21:00 Notícies vespre
21:30 Qüestió de fons
22:00 Notícies vespre
22:30 Trapezi 2018. Gregaris
23:30 Qüestió de fons
00:00 Notícies vespre
00:30 Qüestió de fons

CANAL REUS TV

14:56 Distrito policial
15:50 Ventdelplà
16:50 Las colinas desnudas
18:11 Un hombre impone la ley
19:42 Distrito policial
20:36 Jet Lag
21:33 Teresina, S.A.
22:00 Gosford Park
00:16 El aventurero
02:00 Clips
  
PARAMOUNT CHANNEL

10:51 Colombo
14:55 Agatha Christie
18:24 Los misterios de Murdoch
22:10 Kickboxer
23:54 The Hunted (La presa)
01:35 Romasanta, la caza de la 

bestia
03:16 Marisa en los bosques

8TV

10:00 Calaix de sastre 
10:30 Som-hi 
12:00 Oh my goig 
12:30 Som-hi 
14:00 Notícies 12 
14:30 Som-hi 
16:00 Notícies 12 
16:30 Som-hi 
18:00 Notícies 12 
18:30 Ens quedem a casa 
19:00 Connecti.cat 
20:00 Notícies 12 
20:30 Gaudeix la festa 
21:00 Teló de fons 
21:30 Aventura’t 
22:00 Notícies 12 
22:30 Gaudeix la festa 
23:00 Teló de fons 
23:30 Aventura’t 
00:00 Notícies 12

TAC 12
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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.
FOTO: CEDIDES
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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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Aquesta 24a edició serà
un festival de Trapezi ín-
tim, per causa major. Però
s’escamparà en tres mo-
ments, que comencen de-
mà mateix amb uns vídeos
poètics sobre les compa-
nyies. Al juliol, es concen-
traran (probablement per
videoconferències, però ja
hi podria haver alguna me-
na de presencialitat) les
jornades professionals ha-
bituals en tots els festivals
estratègics de Catalunya.
Pel director del Trapezi,
Leandro Mendoza, aques-
ta mirada virtual pot obrir
a accedir a programadors
molt més enllà, interna-
cionalment. El gran mo-
ment de l’actuació (que
s’haurà vist reduït de 30 a
20 companyies aproxima-
dament) es trasllada a
partir de l’octubre. El pres-
supost es manté pràctica-
ment en els 440.000 eu-
ros, en part perquè s’ha
volgut donar suport a les

produccions, encara que
se’n retardi l’estrena.

El Festival Trapezi de
Reus (ciutat que dilluns va
entrar en la fase1 de des-
confinament) estava pre-
vist per a aquest cap de
setmana però es va ajor-
nar inicialment al dies del
9 al 12 de juliol fa algunes
setmanes. Ara, el dubte és
com es podran seguir les
atraccions multitudinà-
ries (com el cabaret de ca-
da nit) atenent les possi-
bles restriccions per com-
plir la distància física en-
tre els espectadors. Tot i
així, es convoquen per re-
programar-los a l’octubre.

Mendoza explica que

els vídeos Quaderns de
creació “ensenyen el món
interior de les company-
ies”, al costat de les seves
proeses acrobàtiques. El
material de difusió es con-
vertirà en un element de
documentació de circ
pràcticament inexistent.
Les càpsules es podran
veure a través del web de
la fira. A més, Reus TV
emetrà, a les 22.30 h, tres
espectacles sencers: Gre-
garis  (demà), Paradís
Pintat  (dissabte) i Sol Bé-
mol  (diumenge).

De ls espectacles que es
programen a la tardor des-
taca la coproducció del fes-
tival amb el duet Alta Ga-
ma: Mentir lo mínimo.
També s’espera estrenar
el nou títol de la company-
ia Rhum, Gran reserva;
l’estrena de Circ Vermuth
que s’havia de programar
a la Mostra d’Igualada, Ab-
surd, el retorn de Déjà vu
(després de la lesió de l’ac-
tor Manolo Alcántara) i la
repesca d’Hotel Iocandi
(Peix) de Fira Tàrrega. ■

La programació
del Trapezi
‘hivernarà’ fins
a l’octubre
a Aquest cap de setmana es faran petits tasts en línia a Al
juliol s’impulsaran les accions professionals a Les
actuacions catalanes i estatals es traslladaran a la tardor

J. Bordes
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

Canet Rock es trasllada al 3
d’octubre. Fa pocs dies, el mi-
nistre de Cultura, José Ma-
nuel Rodriguez Uribes, va dir
que encara calia “esperar”
per decidir si es podrien fer
festivals aquest estiu, però la
majoria ja han optat per ajor-
nar o per suspendre l’edició
d’enguany. El Canet Rock ha-
via venut totes les entrades
per al 4 de juliol. Ara es per-
metrà de recuperar els im-
ports als qui els sigui impos-
sible assistir en la nova data.

05.2021
Data en què se celebraran els

25 anys de Fira Trapezi a Re-
us. Els organitzadors volen
preparar una edició especial.

Reus TV emetrà dissabte a la nit ‘Paradís pintat’, de Pepa Plana ■ ROSER ARQUES

Els assistents tenen fins a l’1
d’agost per retornar-les i, a
partir de llavors, es tornaran a
posar a la venda. El canvi de
dates no comportarà un can-
vi de cartell, amb noms com
Manel, Oques Grasses, Doc-
tor Prats, Els Amics de les
Arts, Sopa de Cabra i Miki
Núñez.

També canvia de dates el
Dansàneu, el festival de dan-
sa, música i patrimoni que or-
ganitza el Consell Cultural de
les Valls d’Àneu. Durà a terme

la seva 29a edició del 23 al 30
d’agost (estava previst del 30
de juny al 5 de juliol). Com en
la majoria de festivals. Els or-
ganitzadors es comminen a
preservar la seguretat dels
treballadors, els artistes i eñs
espectadors tot mantenint
l’esperit del Dansàneu: oferi-
rà un seguit de propostes sin-
gularitzades amb l’objectiu
de donar suport als artistes i
als creadors del país, com
també donar valor al patri-
moni natural i artístic d’Àneu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Canet Rock també anuncia que es retarda

Els efectes del coronavirus
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JUSTO BARRANCO

Barcelona

Enmig de l’imparable degoteig de
cancel·lacions i ajornaments del
món cultural a causa del corona-
virus, la Fira Trapezi de Reus ha
aconseguit salvar en bona mesura
els mobles. La trobada internacio-
naldecircquesecelebraa lacapital
del Baix Camp des de fa gairebé un
quart de segle, i que ésundelsmer-
catsestratègicsdelDepartamentde
Cultura –hi assisteixen nombrosos
programadors a la recerca d’espec-

tacles–, va anunciar ahir en rodade
premsa –en línia, per descomptat–
queaquestanysecelebrarà,peròen
tresfases.Lafira,quehaviad’arren-
car avui i finalitzar aquest diumen-
ge, ajorna els espectacles fins a
l’octubre. Però mentrestant apro-
fitarà les noves tecnologies per
acostar-se al públic i als professio-
nalsd’arreudelmón.
La primera fase del festival

–l’edició actual havia d’haver co-
mençat ahir a la nit– arrenca avui i
durarà fins diumenge. Serà virtual:
des del web (Trapezi.cat) i les xar-

xes socials de la fira s’emetran ví-
deos de les propostes d’aquest any
acompanyades d’una memòria po-
ètica dels artistes, que explicaran
l’impuls que els va portar a crear-
les, i Canal Reus TV emetrà espec-
taclesd’edicionsanteriors.
Al juliol tindrà lloc la segona fase,

i el protagonisme del Trapezi re-
cauràenlapartmésprofessionalde
la fira: hi haurà una gran trobada
virtualdeprogramadorsnacionals i
internacionals que convertirà Reus
en un punt de reflexió sobre el circ
en què s’abordaran temes com l’art
en viudavant l’art digital o l’autoria
al circ.
I per fi, a l’octubre, sense dates

tancades, arribarà el Trapezi més
viu, el presencial, i en serà protago-
nista el públic.El directorde laFira
Trapezi, LeandroMendoza, queha
assenyalat que dedicaran aquesta
edició “a ungran artista de circ, Jo-

an Busquets, de la companyia Ínfi-
maLaPuça,queensvadeixarfadeu
anys”, va explicar que a l’octubre es
veuran 12companyies en llocde les
17 o 18habituals perquè les propos-
tes internacionals han caigut a cau-
sa de la situació. Sumades als artis-

tesi lescompanyiesqueprotagonit-
zen el clàssic cabaret del festival
–“Provocamoltaenyorançaperquè
avui l’estaríeminaugurant”,vaevo-
car–,hiparticiparanunavintenade
companyies en lloc de la trentena

d’altres anys amb un pressupost
quevorejaels440.000euros.
Entreelsespectaclesde l’octubre

n’hi haurà alguns de gran format
com Orquesta de malabares, de la
companyia gallega Pistacatro: sis
malabaristes amb orquestra de 50
músicsjugantjunts.DeGranadaar-
ribarà Vaivén Circo, una compa-
nyiaambgranèxit aÀsia i elsEUAi
premi Nacional de Circ, amb Esen-
cial, i de Mallorca, Hotel Iocandi
amb Peix, una crítica al turisme
massiual seu territori. Elspallassos
deRhumtornaranamb Granreser-
va, i Manolo Alcántara, amb Déjà
vu. L’Ateneu Popular 9 Barris hi
portarà Sopa, un sopar de Nadal al
llarg demolts anys quemostra com
canvia la relació entre pares i fills, i
la companyia Alta Gamahi presen-
tarà el minimalista i efectiuMentir
lomínimo, ambnomésdos artistes i
unabicicleta.c

LaFira Trapezi deReus
posposa a la tardor
la seva explosió de circ

Elcertamen,quehavia
d’obrirahira lanit,
passaalmóndigital
finsa l’octubreamb
circ iunmercaten línia
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■ El festival Canet Rock es posposa  
     al 3 d’octubre amb el mateix cartell
La lògica de la pandèmia s’imposa, i la setena 
edició del Canet Rock no es farà al juliol. Però no es 
cancel·la sinó que es posposa al 3 d’octubre 
“prioritzant sempre la salut del públic i dels 
treballadors i aplicant les mesures que ho 
garanteixin”, i amb el mateix cartell. És a dir, amb 
Manel, Oques Grasses, Els Amics de les Arts, Miki 
Núñez, Doctor Prats, Sopa de Cabra, Itaca Band i 
Lildami, entre d’atres. Les entrades del juliol 
serviran per a l’octubre.

■ El Dansàneu canvia de dates: passa 
del mes de juny a finals d’agost 

El Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Pallars 
Sobirà) manté la celebració del 29è Dansàneu 
aquest estiu, però no al juny sinó del 23 al 30 
d’agost. De moment ja estan confirmades les 
actuacions d’El Petit de Cal Eril & Montse Selma 
(27 d’agost), Nilak & Arnau Obiols (28 d’agost) i 
Ovidi 25 & Factoria Mascaró (29 d’agost).

■ Grans equipaments escènics 
elaboren un pla de desconfinament 

El Govern traslladarà al Procicat els plans de 
desconfinament que han elaborat grans 
equipaments escènics de Barcelona (el Liceu, el 
TNC, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, 
L’Auditori i el Palau de la Música). Les propostes 
seran avaluades pel Procicat i permetran guanyar 
temps quan arribi el desconfinament. En la fase 2 
de la desescalada aquests equipaments ja 
podrien reobrir, amb un terç de l’aforament. Però 
la majoria han donat per tancada la temporada i 
han ajornat el seu retorn al mes de setembre. 
“Són deures fets”, diu el president Quim Torra.

enbreu

■ La Fira Trapezi de Reus trasllada 
els espectacles en viu a l’octubre

La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 
de Reus havia de celebrar-se al maig. Va ajornar-
se al juliol i finalment dividirà la programació en 
tres: al maig, des d’avui fins diumenge, un petit 
tast online de les companyies; al juliol, trobades 
professionals, majoritàriament digitals, amb el 
sector del circ, i a l’octubre, una programació 
d’espectacles en viu al carrer. “El compromís és 
complir sobretot amb les companyies”, recorda el 
director de la Fira Trapezi, Leandro Mendoza. 

PERE VIRGILI

VAIVÉN CIRCO / TRAPEZI
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JUSTO BARRANCO

Barcelona

En medio del imparable goteo de
cancelaciones y aplazamientos del
mundoculturaldebidoalcoronavi-
rus, la Fira Trapezi de Reus ha lo-
grado salvar en buena parte los
muebles. El encuentro internacio-
nal de circo que se celebra en la ca-
pitaldelBaixCampdesdehacecasi
un cuarto de siglo, y que es uno de
los mercados estratégicos del De-
partament deCultura –acuden nu-
merosos programadores en busca

de espectáculos–, anunció ayer en
rueda de prensa –online, por su-
puesto–,queesteañosecelebrará...
peroentresfases.Laferia,quetenía
quearrancarhoyyfinalizarestedo-
mingo, aplaza sus espectáculos en
vivoaoctubre.Peromientras,apro-
vecharálasnuevastecnologíaspara
acercarsealpúblicoyalosprofesio-
nalesde todoelmundo.
La primera fase del festival, cuya

actual edición tenía que haber co-
menzado anoche, arranca hoy y se
prolongará hasta el domingo. Será
virtual: desde la web (www.trape-

zi.cat) y las redes socialesde la feria
emitirán vídeos de las propuestas
de este año acompañadas de una
memoriapoéticade los artistasque
explicaránelimpulsoquelesllevóa
crearlos, y Canal Reus TV emitirá
espectáculosdepasadasediciones.
En julio tendrá lugar la segunda

fase y el protagonismo del Trapezi
recaerá en la partemás profesional
de la feria:habráungranencuentro
virtual de programadores naciona-
leseinternacionalesqueconvertirá
a Reus en punto de reflexión sobre
elcircoqueabordarátemascomoel
arteenvivo frenteal artedigitalo la
autoríaenel circo.
Y por fin en octubre, sin fechas

cerradas, llegará el Trapezimás vi-
vo, el presencial, y será protagonis-
ta el público. El director de la Fira
Trapezi,LeandroMendoza,queha
señalado que dedicarán esta edi-
ción “a un gran artista de circo, Jo-

anBusquets,de lacompañíaÍnfima
La Puça, que nos dejó hace diez
años”,explicóqueenoctubreseve-
ráa12compañíasenlugardelas17o
18habitualesporquelaspropuestas
internacionales han caído debido a
lasituación.Sumadasalosartistasy

compañíasqueprotagonizanelclá-
sico cabaret del festival –“provoca
muchamorriñaporquehoyestaría-
mos inaugurándolo”, evocó– parti-
ciparánunaveintenadecompañías
en lugar de la treintena de otros

años con un presupuesto que por
ronda los440.000euros.
Entre los espectáculos de octu-

bre habrá algunos de gran formato
como Orquesta de malabares, de la
compañía gallega Pistacatro: seis
malabaristas con orquesta de 50
músicos jugando conjuntamente.
De Granada llegará Vaivén Circus,
una compañía con gran éxito en
AsiayEE.UU.yPremioNacionalde
Circo, con Esencial, y de Mallorca
Hotel Iocandi con Peix, una crítica
al turismo masivo en su territorio.
Los payasos deRhum volverán con
Gran Reserva y Manolo Alcántara
con Déjà vu. El Ateneu Popular 9
Barris llevaráSopa,unacenadeNa-
vidadalolargodemuchosañosque
muestra cómo cambia la relación
entre padres e hijos, y la compañía
Alta gamapresentará elminimalis-
ta y efectivoMentir lomínimo, con
sólodosartistasyunabicicleta.c

La feria Trapezi deReus
pospone al otoño su
explosión de circo

Elcertamen,quetenía
queabriranoche,se
pasaalmundodigital
hastaoctubreconcirco
yunmercadoonline
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Trapezi redefineix la seva activitat en una edició especial en tres
moments: maig, juliol i octubre
original

Trapezi, la Fira Internacional de Circ de Catalunya, ha presentat avui en roda de premsa
telemàtica l’edició 2020 que s’ha vist afectada per la crisi sanitària derivada de la Covid19.
L’edició que tenia dates confirmades del 14 al 17 de maig, i que ja s’havia ajornat
presencialment al mes de juliol, ha presentat davant els mitjans una edició dividida en tres
moments.
Vés al blog:Dona d'alta un blog
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Catalunya podria suspendre fins a un 80% de les fires del 2020 si
no es reprèn lactivitat a la tardor
ACN  •  original

Firal de la mel de Crespià LLUÍS ROMERO.

El sector firal a Catalunya veu amb “inquietud” que es consideri a les fires com
“esdeveniments massius” similars als concerts o als partits de futbol i avisa que cal que
s’apliquin mesures “singulars” i “pròpies” per evitar un retard en la represa de l’activitat que
impliqui que es deixin de fer fins a un 80% de les fires que Catalunya tenia previstes per
aquest any.
Així ho apunta el president de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), Ramon Ferrando,
en declaracions a l’ACN. Segons les dades de la FEFIC i la Direcció General de Comerç de
la Generalitat, el coronavirus ja ha provocat que s’hagin deixat de celebrar a Catalunya un
42,5% de les fires previstes per aquest 2020, incloent-hi els mesos de juliol i agost. “Si se’ns
posa al mateix sac que els grans esdeveniments es dificultarà el retorn a la normalitat al
setembre, octubre i mesos posteriors”, diu Ferrando, que recorda que les fires requereixen
mesos de preparació per poder funcionar bé.
La tardor és, juntament amb la primavera, que ja es dóna per perduda, el moment de més
activitat per a les fires, i per això temen que imposar-los unes restriccions com les de
macroconcerts o esdeveniments esportius puguin retardar la represa de l’activitat. “Volem
aixecar la mà i dir que estem aquí”, defensa Ferrando. “Les fires de Catalunya de diferent
grandària i perfil, les que n’organitzem de professionals i populars, compartim aquesta
inquietud”, afirma.
En aquest sentit, la FEFIC ha enviat un document al Govern on demana tenir veu pròpia en el
comitè tècnic que ha d’elaborar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, que
presideix el vicepresident Pere Aragonès. A més, també reivindica la seva capacitat d’oferir
garanties sanitàries durant els esdeveniments i proposa solucions específiques per al sector.
“Podem actuar amb seguretat als nostres recintes i fires, tenim la capacitat de controlar els
accessos. Els estands o espais d’exposició són estàtics, i també s’hi pot controlar l’accés”,
destaca Ferrando.
De fet, fonts de Fira de Barcelona expliquen que la reivindicació és compartida per tot el
sector a escala mundial, i que es planteja com una mesura necessària des d’associacions
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globals com la UFI o l’espanyola AFE. I és que malgrat que moltes de les fires que es fan als
recintes de Plaça Espanya i Gran Via a Barcelona i l’Hospitalet del Llobregat no s’inclouen a
la llista d’esdeveniments adherits a la FEFIC –sí que hi és, per exemple, el Saló de
l’Ensenyament–, els plans de Fira de Barcelona són similars als de l’organització.
Fonts de Fira recorden que per ara no han cancel·lat cap esdeveniment propi, i que tots s’han
ajornat a la tardor. Les cancel·lacions han arribat de fires externes que es fan al recinte, com
el Mobile World Congress o la fira del Còmic o el Manga. Però la clau per poder fer els
esdeveniments de la tardor és l’evolució del coronavirus i que, també, s’exclogui les fires de
les restriccions d’aforament que s’imposen, per exemple, als concerts.
El president de la federació de fires de Catalunya, Ramon Ferrando, recorda que estats com
Alemanya ja han diferenciat el sector firal d’altres grans esdeveniments, especialment tenint en
compte el seu gran impacte econòmic i social.
La Fira Trapezi de Reus trasllada els espectacles en viu d’aquesta edició a l’octubre
Ofereix aquesta setmana un tast de les companyies que hi actuaran i al juliol se celebraran trobades del sector del circ

Espectacle de la Fira del Trapezi de l’edició de 2019

ACN
La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 2020, que s’havia de celebrar en un inici
des d’aquest dijous fins diumenge, dividirà la programació d’enguany en tres moments: al
maig, des d’aquest divendres al diumenge, amb un petit tast online de les companyies que ja
preparen la seva intervenció a la tardor del 2020; al juliol amb trobades professionals,
majoritàriament digitals, amb tot el sector del circ, i a l’octubre, amb la programació
d’espectacles en viu al carrer. Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística de
l’Ajuntament de Reus, explica que “el tronc de la programació es manté”, a excepció de les
companyies internacionals.
En un primer moment, el Trapezi de Reus va ajornar la seva 24 edició que se celebrarà del 9
al 12 de juliol, tot i admetre que la nova data quedava condicionada per les circumstàncies i la
normativa del moment. Així finalment ha canviat per aquesta formula de dividir la fira en tres
etapes. En roda de premsa, Recasens ha destacat que la idea és “estirar al llarg de tot l’any el
Trapezi de manera que aparegui amb més força que mai en tres moments diferenciats”.
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El primer moment, que s’ha fet coincidir amb les dates originals de la fira Trapezi 2020, des
d’aquest divendres a diumenge se centre en les creacions que enguany participaran en el
moment presencial i que serà a la tardor, encara sense dates tancades. En aquest moment,
l’espai web de la fira i les diferents xarxes socials es convertiran en un aparador on es podrà
veure un petit tast de les companyies que ja preparen la seva intervenció a la tardor del 2020.
El petit tast d’aquest cap de setmana es podrà veure des del web www.trapezi.cat i també a
través de les xarxes socials de la Fira. Inclou espectacles de Manolo Alcantara,
Mortelo&Manzani, Xamatito Pato, Circ Vermut, Alta Gama, Vaiven, Cabaret, la companyia Pepa
Plana, Cia. D’Irque & Fien, entre d’altres.
El segon moment del Trapezi, se celebrarà al juliol del 2020 i està centrat en la part
professional, i pretén ser el punt de trobada de tot el sector del circ, per mantenir jornades de
reflexió, de retrobament, de pensament i de debat. La trobada serà majoritàriament digital.
El tercer moment, que s’ha anomenat Trapezi en Viu, se celebrarà a l’octubre, amb les dates
pendents de confirmar, i està dedicat al públic, que podrà tornar a gaudir en viu dels
espectacles més rellevants del món del circ.
Leandre Mendoza, director artístic de la Fira de Circ de Catalunya Trapezi, explica que la
programació prevista al maig, juliol i a l’octubre és la mateixa que estava prevista. “El
compromís és complir sobretot amb les companyies i la programació s’està treballant des de
l’any passat. És la mateixa programació en l’àmbit català i estatal”, apunta.
“El tronc de la programació es manté”, ha afegit Recasens, a excepció de les companyies
internacionals. “La fira és internacional però hi ha companyies internacionals que van caure
perquè els mateixos desplaçaments ha caigut”, ha indicat. La roda de premsa online ha servit
per presentar el cartell de l’edició d’enguany de la jove il·lustradora Laia Sondang. La imatge
acompanyarà totes les activitats que es duguin a terme al voltant del Trapezi, en qualsevol de
les etapes d’aquest 2020.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Avui

 Prensa Digital

 89 469

 304 928

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/05/2020

 España

 7 656 EUR (8,275 USD)

 2149 EUR (2322 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=10148&comps_id=249019373



La programació del Trapezi hivernarà fins a loctubre
J. Bordes  •  original

Reus TV emetrà dissabte a l’espectacle la nit ‘Paradís pintat’, de Pepa Plana

Aquesta 24a edició serà un festival de Trapezi íntim, per causa major. Però s’escamparà en
tres moments, que comencen demà mateix amb uns vídeos poètics sobre les companyies. Al
juliol, es concentraran (probablement per videoconferències, però ja hi podria haver alguna
mena de presencialitat) les jornades professionals habituals en tots els festivals estratègics de
Catalunya. Pel director del Trapezi, Leandro Mendoza, aquesta mirada virtual pot obrir a
accedir a programadors molt més enllà, internacionalment. El gran moment de l’actuació (que
s’haurà vist reduït de 30 a 20 companyies aproximadament) es trasllada a partir de l’octubre.
El pressupost es manté pràcticament en els 440.000 euros, en part perquè s’ha volgut donar
suport a les produccions, encara que se’n retardi l’estrena.
El Festival Trapezi de Reus (ciutat que dilluns va entrar en la fase1 de desconfinament) estava
previst per a aquest cap de setmana però es va ajornar inicialment al dies del 9 al 12 de juliol
fa algunes setmanes. Ara, el dubte és com es podran seguir les atraccions multitudinàries (com
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el cabaret de cada nit) atenent les possibles restriccions per complir la distància física entre els
espectadors. Tot i així, es convoquen per reprogramar-los a l’octubre.
Mendoza explica que els vídeos Quaderns de creació  “ensenyen el món interior de les
companyies”, al costat de les seves proeses acrobàtiques. El material de difusió es convertirà
en un element de documentació de circ pràcticament inexistent. Les càpsules es podran veure
a través del web de la fira. A més, Reus TV emetrà, a les 22.30 h, tres espectacles sencers:
Gregaris  de la Cia Soon (demà), Paradís Pintat de Pepa Plana (dissabte) i Sol Bémol  de la
companyia D’Irque (diumenge).
De ls espectacles que es programen a la tardor destaca la coproducció del festival amb el
duet Alta Gama: Mentir lo mínimo. També s’espera estrenar el nou títol de la companyia Rhum,
Gran reserva; l’estrena de Circ Vermuth que s’havia de programar a la Mostra d’Igualada,
Absurd, el retorn de Déjà vu  (després de la lesió de l’actor Manolo Alcántara) i la repesca
d’Hotel Iocandi (Peix) de Fira Tàrrega.
Data
Canet Rock també anuncia que es retarda

Canet Rock es trasllada al 3 d’octubre. Fa pocs dies, el ministre de Cultura, José Manuel
Rodriguez Uribes, va dir que encara calia “esperar” per decidir si es podrien fer festivals
aquest estiu, però la majoria ja han optat per ajornar o per suspendre l’edició d’enguany. El
Canet Rock havia venut totes les entrades per al 4 de juliol. Ara es permetrà de recuperar els
imports als qui els sigui impossible assistir en la nova data. Els assistents tenen fins a l’1
d’agost per retornar-les i, a partir de llavors, es tornaran a posar a la venda. El canvi de dates
no comportarà un canvi de cartell, amb noms com Manel, Oques Grasses, Doctor Prats, Els
Amics de les Arts, Sopa de Cabra i Miki Núñez.
També canvia de dates el Dansàneu, el festival de dansa, música i patrimoni que organitza el
Consell Cultural de les Valls d’Àneu. Durà a terme la seva 29a edició del 23 al 30 d’agost
(estava previst del 30 de juny al 5 de juliol). Com en la majoria de festivals. Els organitzadors
es comminen a preservar la seguretat dels treballadors, els artistes i eñs espectadors tot
mantenint l’esperit del Dansàneu: oferirà un seguit de propostes singularitzades amb l’objectiu
de donar suport als artistes i als creadors del país, com també donar valor al patrimoni natural
i artístic d’Àneu.
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