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La projecció del circ
a Catalunya

Torna el circ
a Reus

La ciutat de Reus esdevé, per aquestes dates, un
escenari a l’aire lliure, en què carrers, places i espais d’exhibició s’omplen de propostes culturals
que conviuen amb la riquesa del patrimoni de la
comarca del Baix Camp. La 21a edició del Trapezi,
la fira del circ de Catalunya, constitueix novament
un espai de trobada de professionals, d’artistes i de
tota la gran família que gira a l’entorn del mercat de
les arts escèniques.

Reus és a punt d’obrir les portes a una nova edició
de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, un esdeveniment cultural de primer nivell que tornarà a
omplir els carrers i les places de la ciutat. Enguany,
en el marc de la programació de Reus Capital de la
Cultura Catalana, el Trapezi 2017 inicia una nova etapa fent un pas més en l’objectiu de donar impuls al
circ contemporani.

Per això el Trapezi és una de les fires culturals que,
pel seu interès, considerem estratègiques a Catalunya. D’una banda, com a àmbit de contractació,
perquè el sector de les arts escèniques català necessita punts de confluència entre els artistes que
l’integren i els programadors. I alhora, el Trapezi esdevé un bon aparador artístic i un projecte de gran
impacte econòmic per al Reus i la seva comarca.
En els temps actuals, el circ ha esdevingut una de
les disciplines més empeltades de dansa i de teatre,
per la qual cosa la fira aposta per la coproducció
d’espectacles en què es fusionen. Una mostra,
doncs, de la vitalitat de les arts escèniques i de la
fira com a plataforma dels creadors. Artistes que
amb la qualitat, la innovació i el divertiment com
a actius obren tot un món d’experiències que ens
ajuden a comprendre la contemporaneïtat que ens
envolta.
Agraeixo a l’Ajuntament de Reus la seva col•laboració en l’organització d’una de les fires imprescindibles de les polítiques de suport a les arts escèniques
del Departament de Cultura. Desitjo tot l’èxit als
organitzadors del Trapezi i a les companyies participants. I als petits i grans us convido a deixar-vos
sorprendre i a viure la fira intensament.

L’elefant del Trapezi torna a convidar tothom a gaudir d’una programació intensa i plena de propostes
pensades per a escenaris diversos, ja siguin teatres
o espais a l’aire lliure. Una programació suggerent i
atractiva, per a tots els gustos i totes les edats, que
ens ofereix una gran panoràmica de l’actualitat del
circ, amb espectacles de tall clàssic, propostes contemporànies i nous formats.
Les companyies catalanes hi tindran un espai destacat, tant pel que fa a companyies emergents com
a projectes consolidats, al costat de companyies
estatals i internacionals, que presentaran els seus
espectacles al públic i també als professionals del
sector. Tot plegat amb l’objectiu de consolidar el
paper de Trapezi com a espai de trobada per a artistes i programadors que permeti generar més projectes perquè el circ arribi a tot arreu.
En definitiva, una aposta cultural de referència amb
la qual Reus consolida la seva voluntat de treballar
per la cultura contemporània amb generositat i ambició, conscient de la necessitat de fer xarxa amb
les ciutats i els pobles del país i al mateix temps de
tenir presència i veu pròpia en el context d’Europa.

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus
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Montserrat Caelles Bertran
Regidora de Cultura
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Us esperem al Trapezi

De nou, un gran Trapezi

La Fira de Circ Trapezi arriba enguany a l’edició número 21. Una edició de renovació i revisió que vol
proposar nous reptes a les companyies participants,
al públic que en gaudeix i també als professionals
que assisteixen a Trapezi amb la voluntat de conèixer les darreres tendències en el món del circ del
nostre país i d’altres països.

El Trapezi és una de les grans iniciatives que expliquen per què enguany Reus és Capital de la Cultura Catalana i per què històricament la ciutat ha
esdevingut un referent al país en matèria cultural.
Amb vint edicions al seu haver, la Fira del Circ se
situa entre els principals festivals d’Europa en matèria circense, amb reeixides propostes escèniques
d’estètica diversa i presentació sempre sorprenent.
Tot un regal per als reusencs i les reusenques i per
a tothom qui, arribat d’altres punts de les nostres
comarques, assisteix massivament a aquest espectacle majúscul.

Perquè un dels factors que distingeixen Trapezi i del
qual ens enorgullim com a ciutat és la seva òptica
innovadora, de mirada internacional i la seva capacitat de ser un mirall de l’evolució del circ contemporani, especialment aquest any 2017 en què Reus
és la Capital de la Cultura Catalana.
Són molts els artistes que treballen per descobrir
nous camins d’expressió i nous llenguatges en el
circ: la fusió i diàleg entre disciplines artístiques
és avui un dels grans actius del circ, i Trapezi és un
dels escenaris imprescindibles per conèixer en quin
moment es troba.
Reus té la voluntat de continuar apostant fort pel
circ i pels professionals d’aquest sector: el vessant
professional de la fira agafa embranzida i volem
que es consolidi com un canal en què el mercat
del circ trobi la capacitat de créixer i teixir relacions
robustes.
El Trapezi, com sempre recordem, és fruit d’una
feina col·lectiva. La col·laboració institucional és
fonamental i des d’aquí volem agrair al Govern de
Catalunya i a la Diputació de Tarragona el seu suport
al festival.
Volem convidar al conjunt del país a fer-se encara
més seu el Trapezi i a viure’l de ple als carrers, places
i teatres de Reus.
Us hi esperem amb els braços oberts.

En aquest nou Trapezi de 2017, petits i grans es poden endinsar de nou en l’emoció i la màgia del
festival a través d’una programació completa que,
un any més, compta amb el suport econòmic de la
Diputació. La cultura és, de fet, un dels àmbits destacats d’actuació de la nostra institució, amb el qual
donem el màxim suport a manifestacions d’índole
diversa, des d’aquelles que emanen de la nostra
història i tradicions més ancestrals fins a les que ens
arriben amb els nous corrents artístics nacionals i
internacionals. Les unes i les altres contribueixen al
nostre enriquiment com a persones i com a societat,
tot projectant-nos cap al futur.
Gaudiu, un any més, d’un gran Trapezi!

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació
de Tarragona
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Celebrem
junts el Trapezi

Trapezi, la gran
plataforma del circ

Un any més Reale Seguros vol celebrar juntament
amb la ciutat de Reus l’arribada del Trapezi.

És per a mi un honor presentar-vos aquesta nova edició
de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya amb la qual el nou
equip iniciem un camí per a promoure-la com a gran vitrina
del sector del circ a Catalunya i arreu, en totes les seves
tendències artístiques des del respecte al seu històric.

Com cada mes de maig des de l’any 1997, Reus es
vesteix de festa per rebre aquest festival de circ que
fusiona art i poesia amb la disciplina, perícia i professionalitat d’aquestes companyies que adornen i
delecten les places i teatres de la ciutat.

Pilar Suárez-Inclán
Directora de Comunicació
Institucional i RSE de
Reale Assegurances
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El suport a la cultura i les arts escèniques és per
a Reale una prioritat dins els objectius de la seva
fundació que s’alineen amb els objectius de
desenvolupament sostenible i, en qualitat d’això,
l’aposta per l’educació, el territori i les comunitats
sostenibles que, a través d’aquest festival ja convertit en un clàssic, sap unir tradició amb innovació
adaptant-se als nous temps i fent-nos pensar en
el futur, perquè futur és el projecte a La Central del
Circ de Barcelona, on els professionals del Trapezi
podran conèixer aquest meravellós espai que investiga, forma i assaja els artistes més avançats en
aquest art que ja forma part del Circus Incubator.
Per un altre costat, el Trapezi també sap recollir
d’una manera integradora la màxima expressió
de la diversitat en els diversos estils, nacionalitats i
personatges que ens fan gaudir amb els ulls de nen
d’un circ ple d’art, sorpresa i professionalitat.
L’esforç per rebre els artistes fa que Reus esdevingui
una ciutat molt especial durant aquests quatre dies,
i Reale vol col·laborar en aquest esforç mostrant el
seu recolzament i gaudint d’aquest festival d’immensa bellesa.
Gràcies i felicitats!

Trapezi ha estat una gran plataforma d’exhibició però també
ha estat formador, mostrari d’estètiques i nous llenguatges
i punt de trobada de sector. Gràcies a la seva trajectòria
consolidada, compta amb un públic massiu i fidel, un públic
coneixedor del circ, una art escènica que ha omplert tots els
racons de la ciutat des de fa més de 20 anys. Trapezi, però, va
més enllà de la ciutat. És també una fira de sector, un indret
d’intercanvi artístic i cultural on generar espais de negoci.
Entenem l’ofici del circ com un art integral. El circ exigeix la
predisposició de l’ànima, cos i ment a codificar l’expressió
artística del circ que habita dins de cada un de nosaltres. El
circ d’avui no és només el que formava l’imaginari del públic
de dècades anteriors. El circ ja no és previsible, doncs la seva
cerca de l’excel·lència tècnica ve acompanyada de possibilitats
infinites de llenguatges i formats. El circ sempre ha estat en
constant moviment, i aquest moviment i els diversos resultats
que genera és el que presentem en la programació d‘aquesta
XXI edició.
La programació d’enguany ofereix espectacles de companyies
catalanes, estatals i internacionals de diverses tendències,
formats i tècniques, tots ells amb una producció professional i
amb una clara voluntat de comunicació amb el públic.
Perqué Trapezi 2017 sigui una realitat comptarem amb l’esforç
i implicació de més de 100 artistes i 200 professionals de
diversos àmbits. L’engranatge d‘una fira de ciutat, de sector
i de país suposa un important desplegament de mitjans.
Afrontem aquesta nova edició amb il·lusió i la satisfacció de
comptar amb un equip professional i compromès.
Gràcies a totes i tots i benvinguts a aquesta nova aventura!

Leandro Mendoza Artagaveitia
Director artístic de Trapezi
Ciclicus Espectacles S.L.
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HORA A HORA

12
13

DIJOUS

11 DE MAIG

20.00 h 30'
22.30 h

60'

CAL MASSÓ
PL. DEL MERCADAL

DIVENDRES

2

18.00 h
18.00 h
18.00 h
18.30 h

60'
240’
40'
70'

19.00 h 35'

1

19.00 h
19.30 h
19.45 h
20.30 h
20.30 h
22.00 h
22.00 h

60'
60'
50'
60'
60'
50'
60'

22.00 h 60'
23.00 h 60'
23.00 h 60'
00.30 h 90'

14

DISSABTE
Inauguració
Oficial
Cabaret

Circ Pistolet / Circonautas
Banda Circonautas
i Joan Garriga (músics)
J Martinez, Oriolo (clowns)
Baltic Seamen (perxa xinesa)
Toni & Mila (corda)
Oskar Mauricio (cintes),
Diego López (música)
Zirkus Morsa
(equilibris acrobàtics)
Ramiro Vergaz (malabars)

Gratuït
Gratuït

TP
TP

Bótes

11.30 h

40' PL. DE LA FARINERA

Espera

11.30 h

20'

PEU DEL CAMPANAR

One Man Big Band

12.00 h 25'

PL. DE PEIXATERIES

ESTRENA

Circ de les Musaranyes

Gratuït

Compañía de circo ‘’eia’’

Gratuït

PF
TP

Karl Stets

Gratuït

PF

El Sr. de les Baldufes Penélope y Aquiles

Gratuït

12.00 h 60' PARC DE SANT JORDI

UduL

Los Galindos

3€

12.30 h

20'

PL. DE ST. PERE

L'Home Roda

Prof. Karoli

Gratuït

PF

12.30 h

30'

PL. DEL BALUARD

Polos

Cia. ES

Gratuït

TP

12.45 h

45'

PL. DE ST. PERE

Big Bank

Oriolo

Gratuït

TP

PRE-ESTRENA

PF
+5 anys

13.00 h 55'

PL. DE LA LLIBERTAT

Ni cap ni peus

Circ Vermut

Gratuït

TP

13.30 h

PL. DEL TEATRE

Hikohki Gumo

Traberproduktion

Gratuït

TP

Escoles de Circ Rogelio

Gratuït

TP
PF

20'

16.00 h 70'

PL. D'ANTON BORRELL El Covador

Rivel i La Carampa

UduL PRE-ESTRENA
Heinz Baut
La fin demain
ITINERANT

Le (doux)
Supplice
de la Planche
PL. DE LA PATACADA Náufragos
PL. DEL BALUARD
Wake App
PL. DE LA LLIBERTAT Todo encaja
TEATRE FORTUNY
Paradís Pintat
PARC DE SANT JORDI UduL PRE-ESTRENA
PL. D'ANTON BORRELL Léger Démêlé
TEATRE BARTRINA
Invisibles

PL. D'EVARIST
FÀBREGAS

PL. DE LA PATACADA
LA PALMA
PL. D'EVARIST
FÀBREGAS
PL. DEL MERCADAL

10.00 h 120' CAL MASSÓ

PL. DEL TEATRE

12 DE MAIG

PARC DE SANT JORDI
PL. DE PRIM
TEATRE BRAVIUM
MERCADAL
PRIM/LLIBERTAT

13 DE MAIG

Los Galindos
Traberproduktion
Zirkus Morsa
Circ Pistolet + Ramiro Vergaz
+ Penélope y Aquiles
+ Los Herreritas (ensinistradors)
+ Los Boozan Dukes (músics)
Le (doux)
Supplice de la Planche

+7 anys
TP
TP
PF

Gratuït

TP

Gratuït
Gratuït
Gratuït
10 €
3€
Gratuït
10 €

TP
TP
TP
+10 anys
+5 anys
TP
+5 anys

Gratuït
5€
Gratuït

TP
+14 anys
TP

17.00 h

20'

One Man Big Band

Karl Stets

Gratuït

17.30 h

120' CAL MASSÓ

Bótes

Circ de les Musaranyes

Gratuït

PF

17.30 h

25'

PL. DE PEIXATERIES

El Sr. de les Baldufes Penélope y Aquiles

Gratuït

PF

PL. DE ST. PERE

PF

18.00 h 20'

PEU DEL CAMPANAR

L'Home Roda

Professor Karoli

Gratuït

18.00 h 40' PL. DE LA FARINERA

Espera

Compañía de circo ‘’eia’’

Gratuït

TP

18.00 h 240’ PL. DEL PRIM

Heinz Baut

Traberproduktion

Gratuït

TP

18.00 h 70'

ITINERANT

Hugo Bergman + Antonia

Gratuït

TP

MERCADAL/

ESTRENA

PRIM/ LLIBERTAT

González+ Cia ES + Los Herreritas
(ensinistradors)+Los Boozan Dukes (músics)

Industrial teatrera
Zen del Sur
Up Arte
Cia. Pepa Plana
Los Galindos
Collectif à Sens Unique
Ateneu Popular 9 Barris
- Col. Circ d’Hivern
Náufragos
Industrial Teatrera
Pulso ESTRENA
Atempo Circ
Sinergia 3.0 Nueveuno
Cabaret

3€
Gratuït
5€
Gratuït

Banda Circonautas
Gratuït TP
i Joan Garriga (músics),
J. Martinez, Oriolo i Arquetti (clowns),
Baltic Seamen (perxa xinesa),
Toni & Mila (corda),
Ramiro Vergaz (malabars),
Oskar Mauricio (cintes),
Diego López (música), O´Neil Reyes (verticals),
Hugo Bergman (roda Cyr)
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18.30 h 45'

TEATRE BRAVIUM

Möbius

Miguel Gigosos

5€

18.30 h 20'

PEU DEL CAMPANAR

One Man Big Band

Karl Stets

Gratuït

PF

Quijote,

Markeliñe

10 €

PF

19.00 h 60' TEATRE FORTUNY

+5 anys

el vértigo de Sancho
19.00 h 60' PARC DE SANT JORDI

UduL

19.00 h 25'

El Sr. de les Baldufes Penélope y Aquiles

Gratuït

Todo encaja

Up Arte

Gratuït

TP

19.15 h

PL. DE PEIXATERIES

50' PL. DE LA LLIBERTAT

PRE-ESTRENA

Los Galindos

3€

+7 anys
PF

19.30 h 20'

PL. DE SANT PERE

L'Home Roda

Professor Karoli

Gratuït

PF

19.30 h 35'

PL. D'EVARIST

Le (doux) Supplice

Le (doux)

Gratuït

TP

FÀBREGAS

de la Planche

Supplice de la Planche

19.30 h 60' PL.DEL BALUARD

Wake App

Zen del Sur

Gratuït

TP

20.30 h 45'

Mira T

Circ Pànic

Gratuït

TP

Collectif à Sens Unique

Gratuït

PL. DE LA PATACADA

22.00 h 50' PL. D'ANTON BORRELL Léger Démêlé
22.00 h 60' TEATRE BARTRINA

Invisibles Ateneu Popular 9 Barris – col. Circ d’Hivern 10 €

23.00 h 60' LA PALMA

Pulso

ESTRENA

23.00 h 60' PL. D'EVARIST FÀBREGAS Sinergia 3.0
00.30 h 90' PL. DEL MERCADAL

TP
+5 anys

Atempo Circ

5€

Nueveuno

Gratuït

TP

Gratuït

TP

Cabaret Banda Circonautas i Joan Garriga (músics)

+14 anys

J. Martinez, Oriolo i Arquetti (clowns), Baltic Seamen (perxa xinesa), Circ Pistolet (mà a mà),
O´Neil Reyes (verticals), Oskar Mauricio (cintes), Diego López (música), Hugo Bergman (roda Cyr)

15

14 DE MAIG

10.00 h 120' CAL MASSÓ

Bótes

Circ de les Musaranyes

Gratuït

PF

11.30 h

20'

PEU DEL CAMPANAR

One Man Big Band

Karl Stets

Gratuït

PF

11.30 h

40'

PL. DE LA FARINERA

Espera

12.00 h

25'

PL. DE PEIXATERIES

El Sr. de

12.00 h

60'

TEATRE FORTUNY

ESTRENA

Companyia de circ ‘’eia’’ Gratuït

TP

Penélope y Aquiles

Gratuït

PF

Markeliñe

10 €

PF

ITINERANTS

DIUMENGE

les Baldufes
Quijote, el vértigo
de Sancho
12.00 h

60'

PARC DE SANT JORDI

UduL

Los Galindos

3€

12.00 h

45'

PL. DE LA PATACADA

Mira T

Circ Pànic

Gratuït

TP

12.00 h

70'

PL. DEL DR. SABATER /

ITINERANT

Circ Pistolet

Gratuït

TP

PRE-ESTRENA

PL. DE PRIM / MERCADAL

+7 anys

O'Neil Reyes
Antonia González
Los Herreritas (ensinistradors)
Los Boozan Dukes (músics)

12.00 h

20'

PL. DEL TEATRE

Hikohki Gumo

Traberproduktion

Gratuït

TP

12.30 h

20'

PL. DE SANT PERE

L'Home Roda

Professor Karoli

Gratuït

PF

12.30 h

30'

PL. DEL BALUARD

Polos

Cia ES

Gratuït

TP

13.00 h 55'

PL. DE LA LLIBERTAT

Ni cap ni peus

Circ Vermut

Gratuït

TP

13.15 h

GRAELLA

PL. DEL MERCADAL

Vermut popular

Ajuntament de Reus

Gratuït

13.30 h

45'

PL. DEL MERCADAL

Big Bank

Oriolo

Gratuït

TP

13.30 h

35'

PL. D'EVARIST FÀBREGAS Le (doux) Supplice

16.00 h 70'

PL. D'ANTON BORRELL

Le (doux)

de la Planche

Supplice de la Planche

Gratuït

TP

El Covador

Escoles de Circ Rogelio

Gratuït

TP
PF

Rivel i La Carampa
17.00 h

20'

One Man Big Band

Karl Stets

Gratuït

17.00 h

240’ PL. DEL MERCADAL

Heinz Baut

Traberproduktion

Gratuït

TP

17.30 h

25'

El Sr. de

Penélope y Aquiles

Gratuït

PF
PF

PL. DEL CASTELL
PL. DE PEIXATERIES

les Baldufes
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18.00 h 20'

PL. DE SANT PERE

L'Home Roda

Professor Karoli

Gratuït

18.00 h 45'

PL. DE LA PATACADA

Mira T

Circ Pànic

Gratuït

18.30 h 45'

TEATRE BRAVIUM

Möbius

Miguel Gigosos

5€

18.30 h 15'

PEU DEL CAMPANAR

One Man Big Band

Karl Stets

Gratuït

19.00 h 50'

PL. DE LA LLIBERTAT

El Apartamento

Cirk About it

Gratuït

TP

19.00 h 25'

PL. DE PEIXATERIES

El Sr. de les Baldufes Penélope y Aquiles

Gratuït

PF

PF

19.30 h

60'

PARC DE SANT JORDI

UduL

Los Galindos

3€

19.30 h

15'

PL. DE SANT PERE

L'Home Roda

Professor Karoli

Gratuït

PF

PL. DEL MERCADAL /

Caminada cap

Los Herreritas

Gratuït

TP

PL. D’ANTON BORRELL

a la cloenda

+ Los Boozan Dukes

PL. D'ANTON BORRELL

Léger Démêlé

Collectif à Sens Unique

Gratuït

TP

20.00 h 30'
20.30 h 50'

16

TP
+5 anys

PRE-ESTRENA

+7 anys

TP: tots els públics · PF: públic familiar · +5 anys: no recomanat a menors de 5 anys · +7 anys: no recomanat
a menors de 7 anys · +10 anys: no recomanat a menors de 10 anys · +14 anys: no recomanat a menors de 14 anys
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ESPECTACLE ITINERANT
L’elefant de Trapezi surt a celebrar
la fira, guiant-nos pels carrers i
places de Reus:

La Fira CC
La Fira CC
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× Circ Pistolet
× O’Neil Reyes
× Antonia González
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Passeig
Pass
asseig Prim

PLAÇA DEL MERCADAL
Deixa’t seduir per les nits
del Trapezi amb:
• BALTIC SEAMEN
• CIRC PISTOLET
Quan no tocàvem de peus a terra

22

HORARI

• DUO TONI&MILA
Recorda

DIJOUS 11
a les 22.30 h

DIVENDRES 12
a les 00.30 h

DISSABTE 13
a les 00.30 h

• OSKAR MAURICIO
& DIEGO LOPEZ BUENO
Vakuum

BALTIC SEAMEN
(perxa xinesa)

BALTIC SEAMEN
(perxa xinesa)

BALTIC SEAMEN
(perxa xinesa)

DUO TONI & MILA
(corda)

DUO TONI & MILA
(corda)

CIRC PISTOLET
(mà a mà)

• O’NEIL REYES
Equilibrista

OSKAR MAURICIO
(cintes)

RAMIRO VERGAZ
(malabars)

O´NEIL REYES
(verticals)

DIEGO LÓPEZ
(música)

OSKAR MAURICIO
(cintes)

OSKAR MAURICIO
(cintes)

ZIRKUS MORSA
(equilibris acrobàtics)

DIEGO LÓPEZ
(música)

DIEGO LÓPEZ
(música)

RAMIRO VERGAZ
(malabars)

O´NEIL REYES
(verticals)

HUGO BERGMAN
(roda Cyr)

• RAMIRO VERGAZ
Malabailes 2
• ZIRKUS MORSA
La fin demain

HUGO BERGMAN
(roda Cyr)

Presentat per:
JORDI MARTINEZ, ORIOLO I ARQUETTI
Amb la música de:
BANDA CIRCONAUTAS
I JOAN GARRIGA
Coordinació artística:
MIGUEL A. GARCÍA
Direcció musical:
NACHO LÓPEZ
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JORDI MARTÍNEZ

ORIOLO

ARQUETTI

24

COMPANYIES

PRESENTADORS
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MÚSICS

BANDA CIRCONAUTAS

JOAN GARRIGA

Dissabte 13

Diumenge 14
12.00 h
ITINERANT
Durada: 6’

Antonia González
Número d’antipodisme amb catifes…
buscant la mirada a mi ningú em
guanya; et busco, i si et trobo…

Catalunya

ITINERANT

De cintura
para arriba

Catalunya

18.00 h

La proposta dramatúrgica d’aquesta
obra s’articula al voltant de la idea del
Pulso com un lloc de forces d’atracció i
repulsió en fràgil harmonia.
Aquestes forces, presents com a metàfora en les diferents disciplines de circ que
es presenten en l’espectacle (equilibri
sobre ampolles, roda Cyr, malabars, trapezi amb contrapès humà, corda volant

ESTRENA

Pulso

Divendres 12
23.00 h

Dissabte 13

Atempo Circ

23.00 h

i manipulació de fuets), constitueixen el
punt de partida cap a les accions que es
desenvolupen sobre l’escena, presentant un repertori de personatges que
sorgeixen de la deconstrucció d’imatges, accions i situacions associades a
conceptes de sexualitat, poder i gènere
principalment; i dirigint una mirada
irònica sobre el cos, les seves possibilitats i els seus límits.

LA PALMA
Durada: 60’
Preu: 5 €
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Fotografia: Manel Sala “Ulls”
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Artista: Antonia González

Creació col·lectiva i dramatúrgia: Matías Marré, Sergio Pla i Marilén Ribot Concepte i coreografia: Matías
Marré Col·laboració a la dramatúrgia: Roberto Fratini Música original: Marasma Zibra Disciplines de
circ: equilibri sobre ampolles, roda Cyr, malabars, trapezi amb contrapès humà i corda volant Disseny
d’il·luminació: Matías Marré Vestuari: Marilén Ribot Producció: Atempo Circ Col·laboren: La Central
del Circ, Festival Trapezi Reus, Festival Circaire, Circ de les Cultures, Teatre de Manacor, Espai Cronopis, Can
Gassol i Festival Fes+Chapeau.

Divendres 12
22.00 h
TEATRE
BARTRINA
Durada: 60’
Preu: 10 €
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Ateneu Popular
9 Barris – Col·lectiu
Circ d’Hivern
“No sé ben bé què és la fugida, però
si em poso a recordar d’on vinc,
m’adono que no sempre he estat jo…
No m’avorreixo tant i ja no m’agrada
jugar a pilota.
La meva història és plena de canvis
a vegades decidits i a vegades provocats, suposo que com la de tots…
Ara que ja he viatjat per tot el món,
que ja he creuat deserts, mars i muntanyes, ara que tinc quatre anys i ja

Suècia

Dissabte 13

Invisibles,
21è Circ
d’Hivern

Catalunya

22.00 h

Baltic Seamen és un duet suec de
perxa xinesa compost per Andreas
“Adde” Lindstreöm i Nilas Kronlid,
format a la Universitat de Dansa i Circ
d’Estocolm (DOCH).
Els mariners bàltics sembla que reinventin l’esperit víking amb la seva

Baltic
Seamen
energia feroç, amb la qual ataquen
una perxa. Alhora enèrgics i flexibles,
s’han muntat una seqüència acrobàtica en què la perxa xinesa es doblega amb una gran energia, divertida
i juganera.

Dijous 11
22.30 h

Divendres 12
00.30 h

Dissabte 13
00.30 h
CABARET
Durada: 6’

sóc gran, us ho explicaré tot tal com
m’agrada que m’ho expliquin, com
un conte.”
29
Invisibles són sis artistes vivint i fusionant la música i el circ en un espectacle en què podrem veure trapezi,
guitarra, escala d’equilibris, saxo,
roda alemanya, percussió o quadre
rus… Tot lligat en una dramatúrgia
contemporània i per a tots els públics.

Artistes: Nilas Kronlid i Andreas Lindström

Dissabte 13

11.30 h
PL. DE LA
FARINERA
Durada: 40’

ESTRENA

Cia. Circ “eia”
Espera és un espectacle de circ participatiu on el púbic està convidat, de
manera sensible i molt subtil, a viure
de prop les acrobàcies que succeeixen en escena.
Quan el límit entre l’escenari i el públic desapareix, l’espectacle es converteix en una ocasió per compartir

una experiència col·lectiva, on ens
mirem a la cara amb desconeguts i
ens escoltem amb els cossos. En una
atmosfera que ens transporta a un
lloc fora de temps, fet de gests simples, on els acròbates es converteixen
en artesans del moviment i apareixen
paisatges perduts, plens de gests humans i trobades sinceres.

León

Diumenge 14

Espera

Catalunya

11.30 h
i 18.00 h

El Apartamento

Cía. Cirk About It

Quan el circ és el protagonista a la
saleta de qualsevol llar, tot pot escapar de la normalitat i convertir-se
en excepcional. Cirk About It planteja
una situació quotidiana com pot ser
la convivència en un apartament per
explicar com la rutina es pot trencar
amb facilitat, simplement afegint
unes gotetes del millor circ.

Espectacle basat principalment en
equilibris i salts acrobàtics, amb pinzellades d’humor; mostra un treball
corporal molt visual que atraurà tots
els públics.
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Diumenge 14
19.00 h
PLAÇA DE
LA LLIBERTAT
Durada: 50’
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Idea original i direcció: Celso Pereira i Francesca Lissia Intèrprets: Celso Pereira i Francesca Lissia
Producció: Companyia de Circ “eia” Música: Micah Paul Hinson, Chango Spasiuk i Sondeseu
Col·laboracions artístiques: Juana Beltrán, José Luis Redondo, John Paul-Zaccarini, Ivar Hecksher,
Studium Canticum, Manu Vision Barcelona i Federico Carta Escenografia: Celso Pereira i Francesca Lissia,
Campanacci Ditta Sulis, amb els consells d’Slow Fusta and Carpinteria i Restauración Peimar Vestuari:
Olga Arizaga i Fabrizio Giannini

Intèrprets: Laura Barba Ruiz, David Tornadijo Arce i Miguel Molinero García Direcció artística: Alfonso
Alonso (El Gran Rufus) Direcció tècnica: Cirk About It Dramatúrgia/ posada en escena: Cirk About It
Música: Varios Artistas Veus en off: Laura Barba i David Tornadijo So: Cirk About It Il·luminació (Sala):
Hermino González Vestuari: Chelo Ruiz i Trini Arce Escenografia: Marcos García i Paula Carrera Producció
executiva: Cirk About It Equip tècnic: Cirk About It Vídeo: Bambara Zinema Creació: Cirk About It

Dissabte 13
12.30 h
PLAÇA DEL
BALUARD

Dissabte 13
18.00 h
ITINERANT

Cía. ES

Sempre s’acostuma a dir: “els extrems es toquen”; sempre que els
extrems tinguin ganes d’acostar-se
mútuament.
Què succeeix quan una situació simple i quotidiana obre la caixa de Pandora, i tot es converteix en un caos
que guia l’esdevenir dels personatges

en alguna cosa impensable prèviament?
Des d’un punt de partida en comú
s’iniciarà un viatge sense rumb definit, que podrà portar-nos a la perdició total… o a la trobada absurda
dels extrems.

Durada: 30’

Catalunya

Diumenge 14

Polos

Catalunya

12.30 h

El Senyor de
les Baldufes
Cia. Penélope
y Aquiles

Refinat, radiant, rimbombant… El
Senyor dels Baldufes ve des de llocs
desconeguts per capturar-nos amb
el seu misteri i presentar-nos l’univers baldufesc que ha creat, on cada
baldufa, virolla, torotola i toupie engendra una vida pròpia que manifesta un món únic i delirant.

transporta la totalitat d’aquest cosmos que manipula amb virtuosisme
i encant.
El Senyor dels Baldufes ens mostra un
petit gran circ de baldufes, on l’espectacle destaca per la qualitat dels
seus “artistes”.

Muntat en el seu tricicarro, viatja
pel globus gairebé sense descans, on

32

Creació i producció: Cia. ES Escenografia: Cia. ES Intèrprets: Eva Szwarcer i Emiliano Sánchez Alessi
Vestuari: Eva Szwarcer Mirada externa: Carles Fernández Giua Col·laboració: L’Estruch Fàbrica de Creació
Sabadell, Fira Trapezi, Umore Azoka, C. C. Vilanova del Vallès, Nunart Gunardó Barcelona, Algorines Graus
i Can Gassol Mataró Difusió: Lou Productions

Creació i interpretació: Pablo Potocnjak Direcció: Yevyeni Mayorga Composició musical: Zurita Parra
Escenografia: Pablo Potocnjak Disseny de vestuari: Carolina Sandoval Producció: Cia. Penélope y
Aquil·les Fotografia: Nicolás Cisterna

Dissabte 13
12.00 h
17.30 h
19.00 h

Diumenge 14
12.00 h
17.30 h
19.00 h

PLAÇA
DE LES
PEIXATERIES
VELLES
Durada: 25’
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Dissabte 13

de 10.00
a 12.00 h
CAL MASSÓ

Circ de les Musaranyes
Imagineu-vos un món ple de bótes
de vi. N’hi havia tantes que calia
començar a crear i a imaginar-se
tot un munt de possibilitats que, un
cop buidades del seu contingut, ens
podien oferir.

Durada: 120’

En aquest taller per als més petits
hi trobareu un màgic univers de
balancins i estructures impossibles
que ens farà replantejar si estem
del dret o del revés, això sí, dins un
món en equilibri.

Catalunya

Diumenge 14

Bótes

Catalunya

de 10.00
a 12.00 h
i de 16.00
a 18.00 h

MiraT, un joc de mirades encreuades.
D’ell cap a ell mateix, alhora introspectiva i d’obertura a l’altre. De tu
cap a ell i d’ell cap a tu. Mirar-se,
confrontar-se amb la pròpia solitud,
prendre la decisió de fer aquest viatge personal i transcriure’l a la pista.

MiraT

Circ Pànic
MiraT, una injunció en mirar-se
sense autocomplaença però també
sense supèrbia, amb humor i autoderisió, en una constant recerca de
l’equilibri, tot oscil·lant, tot girant,
tot ballant.

34

Dissabte 13
20.30 h

Diumenge 14
12.00 h
18.00 h
PLAÇA DE
LA PATACADA
Durada: 45’
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Creació: Circ de les Musaranyes

Idea, creació i interpretació: Jordi Panareda / Circ Pànic Direcció: Piero Steiner i Stéphanie Coppé
Assessorament de moviment: Lali Ayguadé Composició musical i interpretació: Dalmau Boada
Interpretació musical (substitut): Ignasi Pujol Assessorament musical: Sasha Agranov Gràfica: Roberto
Paparcone Concepció i construcció d’escenografia: Jordi Panareda Amb el suport de: Festival Sismògraf
(Olot), CCBW (Centre Culturel du Brabant Wallon-Belgique), La Vela de l’Estruch (Sabadell), La Mar de Circ
(VilaReal) i Fira Tàrrega.

Divendres 12
12.00 h
ITINERANT

Dissabte 13
00.30 h
CABARET

Circ Pistolet

“Vine, que anirem enrere… si vols
venir, anirem enrere, enrere, enrere,
als dies de la nostra infantesa… quan
jugàvem tots junts i jugàvem sempre
i molt… quan no tocàvem de peus a
terra…”

Un viatge en el temps a través dels
records d’aquelles tardes de jocs i
bones estones, a vegades rient, a
vegades suant, però sempre gaudint, plens d’emocions genuïnes i de
complicitat, buscant l’equilibri fràgil
entre dues persones…

Catalunya

Diumenge 14

Quan no
tocàvem de
peus a terra

Catalunya

18.30 h

Ni cap ni peus

Un espectacle on l’objectiu és clar:
passar una bona estona. Dos personatges en clau de circ i humor intentaran sortir-se’n dels entrebancs que
ells mateixos es busquen amb accions
quotidianes com poden ser seure en
una cadira o penjar una jaqueta.
Com que aquests dos personatges
decideixen donar-li la volta a tot objecte, persona o animal que es trobin
i fer-lo servir a la seva manera, es

Circ Vermut

Dissabte 13
13.00 h

Diumenge 14
13.00 h

veuen immersos en un món d’incongruències impossible de desxifrar.

PLAÇA DE
LA LLIBERTAT

Un espectacle de circ i pallassos, potent i amb moltes disciplines (roda
Cyr, malabars, pal xinès, manipulació d’objectes, verticals amb cadires
i acrobàcies), un show fresc on la
comicitat és sempre present, destinat
a un públic familiar on gaudiran tant
els petits com els grans.

Durada: 55’
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Intèrprets: Tomàs Cardús i Enric Petit

Vermuts: David Candelich (perxa xinesa) i Jordi Mas (malabars i roda Cyr) Música: Joan Cot Ros
(composició, sampleig i producció), Nil Vilà (saxo), Jordi Montasell (trombó), Adrià Sivilla (veu), Jordi Mas
(baix), Circ Vermut, Joan Cot, Ivan López i Eduard Cot (lletra) Mirada externa: Guillermo Aranzana Difusió:
Marina Montserrat i Carolina Cueva Disseny, vídeo i web: Jordi Aliberas Vestuari: Fina Pavón i Tierno

Divendres 12
22.00 h

Diumenge 14
20.30 h
PLAÇA
D’ANTON
BORRELL

Collectif à Sens Unique
”Al principi, ens portàvem bé, érem
un grup unit, però després de passar
el temps junts, acabem sentint-nos
sols…”
Léger démêlé és una mescla d’acrobàcies lleugeres i disputes turbulen-

tes; un esclat d’espontaneïtat, corda
fluixa, malabars de cossos amb els
peus, pal xinès, confusions i somriures amb sabor a llimona… Un espectacle de circ còmic i àcid, on cinc
individus es porten i se suporten.

Durada: 50’

Catalunya

Dissabte 13

Léger démêlé

França

22.00 h

Recorda

Duo Toni&Mila

Recorda parla d’una trobada. Dos cossos coincideixen sobre un mateix eix.
Dues persones que conflueixen per
recórrer un mateix camí, amb passes
iguals o diferents. Si es troben interactuen, s’ajuden i caminen un sobre
l’altre, però sense trepitjar-se, només
prenen suport. Si no es troben, no
passa res, saben que l’altre segueix

allí, a les escoltes i a l’espera. Una
peça que aposta per la no diferenciació dels rols de portador-àgil i que ens
trasllada a un imaginari flotant, eteri,
envoltant, embadocador.

Dijous 11
22.30 h

Divendres 12
00.30 h
CABARET
Durada: 8’
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De i amb: Hélène Leveau, Benjamin Guineu, Constanza Sommi, Aviva-Rose Williams i Cyril Combes
Mirada externa: Sky de Sela Tècnica: Thibaud Rocaboy. Un espectacle de Collectif À Sens Unique amb
associació amb Espace Catastrophe (Centre Internacional de Creació de les Arts del Circ) Coproduccions i
residències de creació: Ciutat del Circ Marcel Marceau [FR], La Batoude – Centre dels Arts del Circ & del
Carrer [FR] Residències de creació: EspaceCatastrophe [BE], La Cascade – Pol Nacional dels Arts del Circ
[FR], Mimulus – Ecole de Circ [FR], Castell de Monthelon [FR], LeZarti’circ [CH] Suports: PALC [Pépinière
Artístic Ligérienne Circassienne] – Pol Regional Circ del Mans [FR], 3HA – Despatx de accompagnement &
de producció [FR], Pixis Producció [FR], Ecole de circ de Quebec (CA-QC), Créavenir – Crèdit

Fotografia: Marta Garcia Cardellach
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Creació i interpretació: Toni Gutiérrez i Mila Martínez

Divendres 12
00.30 h
PLAÇA DEL
MERCADAL

Dissabte 13
18.00 h
ITINERANT

Què es pot fer amb una roda gran de
metall? Una recerca de noves formes
de moviment, noves formes de córrer, saltar i caure.
Un acte ple d’impressionants acrobàcies i virtuosa tècnica.

Durada: 4’

Catalunya

Dissabte 13

Hugo
Bergman

Suècia

00.30 h

Nàufrags

Industrial Teatrera

Un espectacle en clau de clown de
dos nàufrags d’allò quotidià que
viuen a la deriva. Nàufrags que arriben, que es troben, que juguen, que
busquen… Que comparteixen… amb
altres nàufrags.
Una trobada amb el públic, un intercanvi.
Dos nàufrags que potser deixen la
seva llavor per allà on passen, i potser se n’enduen d’altres que van
transformant les seves vides.

Un homenatge a tots els viatgers que
alguna vegada es van sentir nàufrags.
Una picada d’ullet als naufragis quotidians des de l’humor i la fragilitat.

Divendres 12
19.00 h
22.00 h
PL. DE LA
PATACADA
Durada: 60’

Un espectacle de teatre de carrer i
clown, i en qualitat d’això, de circ;
creat per representar-se de nit, al
vespre, a les places, parcs, espais no
convencionals i entorns màgics.
Nàufrags no té text: parlen els gests,
les mirades, els somriures… Un espectacle per a tots els públics, on els petits
estan convidats a venir acompanyats.
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Creació i interpretació: Hugo Bergman

Direcció: Jordi Purtí i Mamen Olías Clowns: Jaume Navarro, Mamen Olías o Cristina Soler Vestuari: Rosa
Soler Il·luminació: Aleix Ramisa Escenografia: Jordà Ferrer (Antigua i Barbuda) / Xesca Salvà

Divendres 12
18.00 h

Diumenge 14
12.00 h
ITINERANT

Los Boozan Dukes
Los Boozan Dukes és una banda
musical forjada als carrers de Barcelona especialitzada en la música
créole francesa de Nova Orleans i les
illes del Carib d’entre els anys trenta

i quaranta, a través d’un show fresc
i desenfadat. Deixeu-vos portar per
aquesta mescla de swing, blues i calipso de la mà de Los Boozan Dukes!

Catalunya

Dissabte 13

Creole stomp!!!

Catalunya

18.30 h

UduL

Los Galindos
UduL (Crit llarg de veritats incontrolables)
“No volen deixar-se vèncer per la
indiferència, els agrada obsessionar-se en afers il·lusoris i proeses poc
probables, l’estranyesa s’imposa, a
la recerca d’una naturalitat singular,
de la quotidianitat inesperada, de la
lògica suspesa”

42

Divendres 12
18.00 h
20.30 h

Dissabte 13
12.00 h
19.00 h

Diumenge 14
12.00 h
19.30 h
PARC DE
SANT JORDI
Durada: 60’
Preu: 3 €
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Trompeta i veu: Paul Sessions (USA) Saxo tenor, flauta travessera i veu: Emma Gawlinski (UK) Guitarra
Dobro® i veu: Mattia Sinigaglia (IT) Sousaphone, contrabaix i veu: George Arnold (UK) Washboard i
veu: Quico Hernández (CAT) Melòdica, banjo i veu: Xabi Eliçagaray (FR) Banjolele i veu: Maria Sola
Font (CAT)

Direcció artística: Bet Garrell i Marcel Escolano – Los Galindos Concepte i creació d’artistes a pista:
Anna Pascual, Bet Garrell i Marcel Escolano Tècnic i constructor: Benet Jofre Intervencions artístiques
externes: Roberto Magro, Enric Ases, Michel Dallaire i Bina Rieck Escenografa: Los Galindos Vestuari:
Perturbado de Ponzoña Plàstica, atrezzo i concepcions tèxtils: Txell Janot i Los Galindos Il·lustració:
Laia Puig Ajuda a la sonorització: Kiku Vidal i Yvonne Miraille Vídeo: Oriol Aubets Distribució: Txell
Bosch Producció: Los Galindos Coproducció: Kulturzentrum Tollhaus Karlsrhue – Alemanya / De Mar a
Mar – Pyrénées de Cirque – França / Espanya Amb la complicitat de: Fira Circ Trapezi de Reus – Catalunya
/ Scheune Schaubuden Sommer Festval, Dresden – Alemanya / Passage Festival, Helsingor – Dinamarca
/ Halmstad – Suècia / Teatre Auditori de Granollers, GPS / Teatre d’Olot – Catalunya Suport a la creació:
Territori Creatiu – Fira Tàrrega 2017 / Ca L’Estruch – Sabadell / Can Gassol – Mataró / Cronopis, Can Fugaroles
– Mataró / Cecuca – Cardedeu / Roca Umbert – Granollers Amb el suport de: ICEC (Institut Català de les
Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya), IRLL (Institut Ramon Llull) i CRAC (Centre de Recerca de les
Arts del Circ)

Dissabte 13
12.00 h
TEATRE
FORTUNY
Durada: 60’
Preu: 10 €

Markeliñe

Les grans persones somiadores necessiten al seu costat una gran amistat que faci real allò que elles només
són capaces d’imaginar.
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El nostre Quixot no és un senyor prim
de barba afilada, sinó una noia el
somni de la qual és volar. Imagina
altres mons a partir de la realitat.
L’acompanya, a més de la seva bogeria, la seva fidel amiga, la seva
ajudant, Sancha.
El somni de Quixot: un trapezi, serà
l’element que sura sobre tota l’escena i ens ajuda a generar les emocions
que suggereix l’obra.

Cada vegada que somia, el seu àlter
ego, la trapezista, pren vida: un trapezi que vola sobre el seu cap i porta
a la pràctica tot allò que ella no pot
fer. L’univers on viu Quixot està tenyit
d’una visió fantàstica que li fa veure molins en les voltes d’una taula,
Dulcinea en un enciam i gegants en
bosses d’escombraries. Juga amb l’aire
mateix per transformar-lo en melodia.

Valladolid

Diumenge 14

Quijote,
el vértigo
de Sancho

País Basc

19.00 h

Möbius

Miguel Gigosos

Per què hem de complicar allò que
és senzill…? Però en aquest cas, quin
significat tindria per a mi? Això juga
en la frontera entre el perfeccionisme
i l’obsessió; va de l’entusiasme a la
ràbia, i de la impotència a l’alegria.
Aquí teniu la història d’una manera
de viure quan les coses no surten tal
com un espera.

res interiors del personatge. Descobrim
com una escena pràcticament buida
se’n pot anar en orris.
Nusos corporals, contorsions i sorpreses. Comportament i malabars
inesperats. Amb dotzenes de boles de
color rosa intens, un ésser humà es retorça en tots els sentits de la paraula i
instal·la nous codis de la seva disciplina. Sembla que tot és possible!

18.30 h

Diumenge 14
18.30 h
BRAVIUM
TEATRE
Durada: 45’
Preu: 5 €

Möbius és un solo de malabars atípic,
amb un argument i un llenguatge
propis. A través d’una gran simplicitat
estètica som conduïts per les aventu-
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L’altre personatge, Sancha, és realista i pragmàtica. Unida a la terra pels
peus, tots els altres mons són impossibles. Cuida de Quixot per portar al
món real aquests peus que volen
sortir volant. El nostre Quixot és una
història d’amistat.

Direcció: Markeliñe Coordinació: Joserra Martínez Intrèprets: Sandra F. Aguirre, Estibaliz Villa i Maitane
Azpiroz Direcció tècnica: Paco Trujillo Vestuari: Marijo de la Hoz. Premi FETEN 2015 a la creativitat,
dramatúrgia i espai escènic Guanyador del 5è Certamen Barroco Infantil de Almagro

Dissabte 13

Escriptura: Miguel Gigosos Ronda, Iris Interpretació: Miguel Gigosos Ronda Creació musical: Frederika
Alesina Disseny de llums: Vincent Guillet

Divendres 12
23.00 h
PLAÇA
D’EVARIST
FÀBREGAS
Durada: 60’

Cía. Nueveuno
Sinergia 3.0 és un espectacle visual
i entendridor que combina dansa,
malabars, equilibris i tecnologia sobre una fantàstica música original.
Una reinterpretació del renaixentista
Leonardo da Vinci que submergeix el
públic, de manera subtil i emocional,
en una lliure reflexió sobre la confiança personal i l’adaptació social en
l’actualitat.

Música, escenografia, il·luminació i
emoció evolucionen paral·leles durant una hora de circ contemporani
per a tots els públics. De la fusta al
metall, de l’acústic a l’electrònic, de
la individualitat… a la Sinergia.

Alemanya

Dissabte 13

Sinergia 3.0

Madrid

23.00 h

Vakuum

Oskar Mauricio
& Diego Lopez Bueno

Aquesta peça és una invitació a una
reflexió col·lectiva del temps i els
moments que vivim avui en dia, com
habitem el planeta, totalment atrets
per la distracció.
Memòria, reconciliació i transformació
de la nostra veritat única i natural, la
realitat de la nostra causa lloable com
a éssers humans en aquest pla, mirar
profundament, encarar-ho i actuar…
Aquesta creació pretén aportar un
missatge clar i sensible de la nostra

situació actual com a humanitat, com
a col·lectiu, com UN TOT.

Dijous 11
22.30 h

Divendres 12
00.30 h

Dissabte 13
00.30 h
CABARET
Durada: 9’

Utilitzant diferents branques del
nostre art per ser modelades en un
ambient “real” tot arribant a tocar,
elimanar i recordar… buscar una
solució, il·luminar el nostre objectiu, el nostre camí inclassificable i
infinit…
Vakuum s’ha presentat aquesta temporada 2016-2017, tot fusionant arts
aèries, moviment, vídeo i música.
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Direcció i idea original: Jorge Silvestre Creació i interpretació: Stefano Fabris, Miguel Frutos, Josu
Montón y Jorge Silvestre Ajuda a la direcció: Óscar Diéguez “Churun” Coreografia: Iris Muñoz Treball
amb titelles i interpretació: Fernando Barta Composició musical: Vaz Oliver Escenografia: Alfonso
Reverón Vídeo: Paula Semprún Equip tècnic: Carlos Marcos i Álvaro Salcedo “Farru” Preproducció: Paula
Gutiérrez Producció: Compañía Nueveuno Distribució a Espanya: Nacho Vilar Producciones

Creació i interpretació: Oskar Mauricio & Diego Lopez Bueno i Enric Petit

Dissabte 13

Diumenge 14
12.15 h
ITINERANT
Durada: 9’

O’Neil Reyes
O’Neil ve a presentar un número de
força delicat i encantador, encara que
amb una alta dosi de tensió. Farà tot
tipus d’equilibris de mans i de cap,
sense perdre en cap moment l’elegància i la lentitud amb la qual executa cadascun dels seus difícils figures.
Tècnica i força convertida en art.

Andalusia

CABARET

Equilibrista

Madrid

00.30 h

Big Bank

Un estrany personatge ha arribat a
la nostra ciutat. Passeja en un petit
i curiós cotxe anunciant als quatre
vents una dràstica solució als problemes econòmics, existencials, polítics i
conjunturals que ens aguaiten.

Oriolo

És un boig? És un xerraire? És un estafador? És un estafador, boig i xerraire?
Big Bank és la banca a domicili, un
espectacle itinerant amb elements de
circ, clown, transgressió i crítica social.

Dissabte 13
12.45 h
PLAÇA DE
SANT PERE

Diumenge 14
13.30 h
PLAÇA DEL
MERCADAL
Durada: 50’
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Intèrpret: O’Neil Reyes

Intèrpret: Oriol Boixader

Divendres 12

Durada: 60’
Preu: 10€

Cia. Pepa Plana
Un bufet amb el seu cobretaula de
ganxet, objectes quotidians i un
quadre d’unes angeletes que canten… és un Paradís Pintat. L’hem vist
tota la vida, però mai li hem fet cas.
Si ens hi fixem, n’hi ha una que vol
sortir del quadre i fer tot el possible
per complir el seu somni: volar per
convertir-se en àngel de la guarda.

Però el seu viatge agafa una direcció
imprevista i acaba convertint-se en
l’àngel de la guarda del fons del mar.
Un espectacle que, malgrat ser divertit,
també ens connectarà amb la cara més
tràgica del món on vivim i, com fan els
bons pallassos, ens posarà un mirall
davant la cara per veure’ns reflectits.

Catalunya

TEATRE
FORTUNY

Paradís Pintat

Catalunya

20.30 h

Karoli,
l’home roda
Prof. Karoli

Un personatge incombustible… El
professor Karoli es desplaça dins
d’una sola roda amb motor. Combinant destresa amb la presentació de
ginys amb rodes, monocicles alts amb

cames i bicis nanes de 10, 20 i 30 cm,
Karoli demostrarà la seva passió per
les rodes fent el més difícil, com no,
sobre rodes. Un espectacle visual apte
per a tots públics.
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Dissabte 13
12.30 h
18.00 h
19.30 h

Diumenge 14
12.30 h
18.00 h
19.30 h
PLAÇA DE
SANT PERE
Durada: 20’
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Idea original i guió: Ferruccio Cainero / Pepa Plana Direcció: Ferruccio Cainero Pallasa: Pepa Plana Veu en
off: David Verdaguer Producció: La Vaca Flaca Escenografia: Lali Canosa Vídeo: Estudi Nueveojos Vestuari:
Rosa Solé Il·luminació: Yuri Plana Atrezzo: Oriol Blanchar Fotografia: Roser Arques

Direcció: Laia Caroli i Ramon Muñoz Vestuari: Eva Selma Disseny d´il·luminació: Marti Cortijos i San Lee
Edició musical: Adyo Pueyo Tècnic de so: Juan Morales Disseny industrial: Josep Mora

Divendres 12
19.00 h
PLAÇA DE LA
LLIBERTAT
Durada: 50’

Cía. UpArte

Todo encaja és una obra fresca i visual, on els intèrprets provoquen les
emocions més intenses a l’espectador, entre salts de banquina, vols i
castells, deixant veure el costat més

personal i divertit de l’acrobàcia. Una
mostra de superació i confiança, és el
que mostren aquests artistes, carregats d’entusiasme i amb gran capacitat per contagiar-ho.

Catalunya

Dissabte 13

Todo encaja

Múrcia

19.30 h

Malabailes 2

Ramiro Vergaz

Amb el número Malabailes 2, Ramiro
Vergaz aconsegueix fusionar a la perfecció, amb espontània comicitat i un
destacat domini de la musicalitat,

l’elegància i frescor del swing dels
anys 30, amb el frenesí i virtuosisme
dels clàssics malabars amb maces.

Dijous 11
22.30 h

Divendres 12
00.30 h
CABARET
ITINERANT
Durada: 8’
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Intèrprets: Rubén Martínez, Gisela Segatti, Jesús Fuentes, Guimelh Amaro, Rubén Hurtado i Anjara
Moreno Autor: creació col·lectiva de la Cía. UpArte amb la col·laboració de Guillem Fluixà Director de
tècnica: Vitaliy Motouzka

Creació i interpretació: Ramiro Vergaz

Divendres 12
19.30 h

Diumenge 14
13.30 h
PLAÇA
D’EVARIST
FÀBREGAS
Durada: 35’

Un home que duu tota una orquestra
al damunt; multiinstrumentista i malabarista de ritmes i melodies. Grans
clàssics del jazz, folklores diversos i

temes propis, maltractats per un personatge obsessionat per tocar-ho tot
alhora i amb una lluita constant per
aconseguir-ho.

Dissabte 13
11.30 h

Diumenge 14
11.30 h
17.00 h
18.30 h
PLAÇA DEL
BALUARD
Durada: 20’

desvetllant, a través de gesticulacions
d’alt risc, relacions complexes, la
seva relació amb la por, la seva condició d’acròbata. Més enllà de músculs i suor… històries íntimes, ànimes
sensibles.
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Fotografia: V.d’Eaubonne

Estan aquí per enviar-se pels aires!
Lluny d’un estil perdonavides, es van

One Man
Big Band

Señor Stets

Le (doux) Supplice
de la Planche
Fantasia acrobàtica d’un portador,
un àgil, un coach i una bàscula, que
uneix exploració sobre les nocions de
la gesta i el risc.
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Dinamarca

Dissabte 13

Le (doux)
Supplice
de la Planche

França

19.00 h

Direcció: Laia Caroli i Ramon Muñoz Vestuari: Eva Selma Disseny d´il·luminació: Marti Cortijos i San Lee
Edició musical: Adyo Pueyo Tècnic de so: Juan Morales Disseny industrial: Josep Mora

Creació i Interpretació: Karl Stets

Divendres 12
18.00 h
PLAÇA
DEL PRIM

Diumenge 14
17.00 h
PLAÇA DEL
MERCADAL
Durada: 240’

Traberproduktion
Demostra que és un escalador excel·
lent quan llisca amunt i avall en el
seu laberint de perxes, amb destresa i
seguretat. Una vegada i una altra posa
a prova l’estructura de torres i la seva
resistència a mesura que ascendeixen
del terra. HEINZ interromp la seva
tasca tres vegades per menjar-se una
poma, i en la tercera pausa la torre
ha arribat al seu cim. Tot i que cada
torre construïda tingui una forma diferent, tant les torres que encara no
s’han construït, com aquelles que ja

s’han aixecat en el passat, totes obeixen el mateix principi perdurable. El
dia que es construeixi l’última torre,
HEINZ seguirà cap amunt des del seu
cim. Mentre espera que arribi aquest
dia, ell separa una perxa de l’altra,
les recolza sobre un trípode i llença
una corda sobre una pila al costat de
la torre. Poques hores després, quan
HEINZ torna a terra i s’allunya, tot el
que queda és un munt de cordes i
una col·lecció de perces de fusta de
freixe apilades formant un con.

Suïssa

Dissabte 13

Heinz Baut

Suïssa

18.00 h

Hikohki Gumo
Traberproduktion

Estela de vapor.
Una dotzena d’avellanes pelades envarnissades de blanc i lligades amb
una corda vermella.
Una canya escollida d’entre un feix de
dotze invita a un ball, gira, s’inclina,
rebutja, i tot xiulant trosseja l’espai.
Ara: totes les canyes abraçades s’aixequen i es gronxen, gairebé ingràvides.
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El seu equilibri precari tolera bastant
el desequilibri: canya rere canya és
separada dels ventiladors i es creuen
les unes amb les altres i s’apilen, empeses a través de la prenda blava.

Dissabte 13
13.30 h

Diumenge 14
12.00 h
PLAÇA DEL
TEATRE
Durada: 20’

Al final no queda espai dins de la
prenda blava; el cos desapareix.
Una nova estructura les continua
sostenint, evocant moviments fluids
d’evasió.

57

Actua: Julian Bellini

Actua: Julian Bellini

Divendres 12
19.30 h
PLAÇA DEL
BALUARD
Durada: 60’

Zen del Sur

Una agent comercial perspicaç i presumptuosa, un treballador dòcil i
reservat encarregat del manteniment,
una atractiva i enginyosa teleoperadora i un adolescent impulsiu i abstret
pel seu telèfon mòbil són els personatges que donen inici a una història
“aparentment divertida” situada en
un espai de trànsit on les tecnologies

d’última generació i l’existència de
cànons psicosocials es troben integrats en els seus comportaments i
relacions. Però un succés inesperat
canviarà el transcurs de les seves vides
i la percepció de la seva realitat. Què
està passant? Estem desperts? Ens hem
quedat dormits…? Wake up… Wake
ap… WAKE APP!!!

Alemanya

Dissabte 13

Wake App!

Andalusia

19.30 h

La fin demain

Com és possible sobreviure en un
món que es pot enfonsar en qualsevol moment? Equipats amb una
taula de fusta i un tub de cartró, dues
persones, dos nàufrags abandonats
en una platja de la seva imaginació
es troben, es coneixen i confien l’un
amb l’altre.

Zirkus Morsa
sense valor: una taula, un tub, una
corda i una fusta surant. Tot explorant
els seus límits s’embarquen en una
creuada per trobar l’equilibri comú.
La fin demain és una peça creativa
sobre l’optimisme en aquests temps
estranys; una reivindicació de la
complicitat i la simplicitat.

Dijous 11
22.30 h
CABARET

Divendres 12
18.00 h
BRAVIUM
TEATRE
Durada: 40’
Preu: 5 €

Junts perden i troben l’equilibri, utilitzen objectes simples i aparentment
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Acrodansa, roda Cyr, melòdica i percussió: Carlos López Acrodansa, bola contact, acordió i percussió:
María Muñoz Violoncel elèctric, flauta, tuba, contrabaix i Loop-Station: María Prado Percussions
(calabass, buthán, xilòfon i bombo): Rubén Llorach Disseny d’il·luminació i visuals: Almudena Oneto
Disseny sonor: Oskar Vizcaíno i Raúl Mainer Composició musical: Miguel Hiroshi, Carlos López, María
Prado i Rubén Llorach Direcció musical: Miguel Hiroshi Escenografia: Fabián Huertes Disseny gràfic:
Almudena Oneto Fotografia: Sofía de Juan Creació coreogràfica i posada en escena: Carlos López, María
Muñoz, María Prado, Rubén Llorach, amb la col·laboració de Rob Tannion, Javi Parra i Fernando Hurtado
Dramatúrgia i direcció artística: Javi Parra i Carlos López

Idea Original: Zirkus Morsa Intèrprets: Rosa Wilm, Moritz Böhm Acompanyament artístic: Fabrizio
Giannini (Companyia de circ « eia »), amb l’ullada de Lân Maurice Nguyen (CRAC Arc en Cirque, Chambéry)
Creació musical: Les Tahiti Miam Miam: Florent Geffroy Rescan, Gauthier Ronsin, Laurent Bouchereau
Vestuari: Fleur Peyforth Escenografia: Zirkus Morsa, Société Sonoco i diverses platges d’Europa Amb el
suport i col·laboració de: Arc en Cirque - Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry, Companyia de
circ« eia », La Central del Circ – Barcelona, La Maison du Cirque – Quimper, Elabo – Rennes

00.30 h

Dissabte 13
00.30 h
PLAÇA DEL
MERCADAL

Quatre inquiets multiinstrumentistes
amb molts anys d’experiència tant en
la música com en les arts escèniques
es reuneixen en aquest grup on tot
és possible. Valents navegants, en la
seva música ballen des de melodies i
composicions originals fins a les més
variades versions. S’atreveixen amb
qualsevol estil, qualsevol format i totes

les bogeries que se us ocorrin. Una nau
musical que pot fer una festiva cercavila o sons atmosfèrics en un teatre
buscant, sobretot, la complicitat amb
els artistes i amb el públic. Una nau
musical a la recerca de l’energia que
converteixi en màgics els números de
circ i les experiències escèniques.
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informació de la fira

Divendres 12

Los
Circonautas

Catalunya

22.30 h

ALTRES ACTIVITATS

Dijous 11
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Guitarres, ukelele, tres cubà, trompeta, bombardí, percussió i veu: Nacho Lopez Saxos, acordions,
fujara, viola de roda, xerrac, ocarina i veu: Tanja Haupt Bateria i percussió: Edy Moreira Bass: Jaume Fite

ALTRES ACTIVITATS

El Trape-Xic El Covador
Dissabte 13 i diumenge 14, a les 10h
Després de tres anys de la creació del Trape-Xic,
l’espai ja està totalment consolidat dins la
programació de Trapezi. El Trape-Xic és una
proposta dedicada exclusivament als infants
de 0 a 5 anys amb l’acompanyament dels seus
familiars. Després de l’èxit en passades edicions,
al Trape-Xic hi trobarem una vegada més a la
companyia local Circ de les Musaranyes amb
l’espectacle Bótes, una instal·lació de diferents
jocs de psicomotricitat pensat pels més petits.
El Trape-Xic té lloc al Centre d’Art Cal Massó.

Dissabte 13 i diumenge 14, a les 16h
El Covador és l’única trobada d’escoles professionals de circ a Catalunya. Aquesta iniciativa
uneix alumnes de les diferents escoles, amb la
finalitat de crear un espectacle nou i fomentar,
així, l’intercanvi de coneixement entre diferents
escoles. Hi participen la Escuela de Circo Carampa de Madrid i l’Escola de Circ Rogelio Rivel de
Barcelona, amb un espectacle d’uns 70 minuts
de durada destinat a públic familiar. Es podrà
veure a la plaça Anton Borrell.

INFORMACIÓ DE LA FIRA
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PREU DE LES LOCALITATS
Teatre Fortuny
Pepa Plana - Paradís pintat
Markeliñe - Quijote, el vértigo de Sancho
Preu general: 10 € / Preu reduït: 8 €
Teatre Bartrina
Ateneu Popular 9 Barris-col. Circ d’Hivern
- Invisibles
Preu general: 10 € / Preu reduït: 8 €
Bravium Teatre
Zirkus Morsa - La fin demain
Miguel Gigosos - Möbius
Preu general: 5 € / Preu reduït: 4 €
La Palma
Atempo Circ - Pulso
Preu general: 5 € / Preu reduït: 4 €
Parc de Sant Jordi
Los Galindos - UduL
Preu: 3 €
* Es considera entrada reduïda: Carnet Jove, Targeta
Jove, socis del Club TR3SC, nens de 3 a 12 anys i majors
de 65 anys. Consulteu promocions amb Club Súper 3.

VENDA D’ENTRADES
A través del web trapezi.cat i fins a 1 hora abans

de l’inici de l’espectacle.
A partir del dia 9 de maig a l’oficina d’informació
del Trapezi, i fins a 1 hora abans de l’espectacle.
A les taquilles dels teatres, a partir d’1 hora abans
d’iniciar l’espectacle.
Cal comprovar que la data i la localitat són les
que heu demanat ja que no s’admeten canvis.
CONDICIONS DE VENDA
L’organització de la Fira no garanteix l’autenticitat de les entrades si aquestes no s’han adquirit
als punts de venda oficials.
En cas que, per causa de força major, s’hagués
de canviar el lloc i/o el dia previstos per a la
celebració d’un espectacle, l’entrada continuarà
sent vàlida per al nou emplaçament i/o dia. En
qualsevol cas, el seu propietari podrà optar per a
la devolució de l’import.
Els nens i nenes menors de 3 anys no paguen
entrada, sempre i quan vegin l’espectacle asseguts a la falda de l’adult.
HORARI DELS ESPECTACLES
Es podrà accedir als espais 20 minuts abans de
l’inici dels espectacles. Un cop començat, no es
podrà accedir a l’espai.
L’organització es reserva el dret de poder reservar
localitats per a col·lectius determinats.

FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS
No es permet cap mena d’enregistrament dels
espectacles sense autorització expressa de
l’organització.

circumstàncies ho exigeixen.
Ens cas de pluja consulteu al web trapezi.cat i les
xarxes socials #trapezi207

RELLOTGES I TELÈFONS MÒBILS
Els espectadors hauran d’assegurar-se que
rellotges, telèfons mòbils o altres aparells no
emetran senyals acústics que distreguin l’atenció
del públic i dels artistes.

En teatres i recintes tancats a l’aire lliure respecteu:
No fer fotos, ni enregistrar l’espectacle
amb el mòbil
No menjar
No portar gossos
No fumar

PUNT D’INFORMACIÓ I BOTIGA TRAPEZI
A la plaça de Prim, a partir del dia 9 de maig.
Horari: de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h

Oficines de Trapezi / Espai Professional
A partir del 4 de maig:
Plaça del Castell, 4 43201 Reus

INFORMACIÓ DE LA FIRA
Es reserva el dret d’admissió als espectacles.
L’organització de la Fira es reserva el dret a
introduir modificacions en aquest programa si les

Punt d’informació de Trapezi/Botiga
A partir del 9 de maig: Pl. de Prim, 43201 Reus
Durant el festival, descarrega’t l’aplicació ReusCity

Crèdits
Direcció artística: Leandro Mendoza Artagaveitia /
Cíclicus Espectacles S.L.
Assistent direcció artística: Gebra Serra
Producció executiva: Yolanda Fontgivell
Comunicació general: Pilar Llauradó

Col·laboradors

Amb la complicitat de

Oficina Trapezi: Cristina de Anciola
Administració: Antonio Sáez
Espai professional: Clara Matas
Cap tècnic: Josep Busquets
Comunicació: Comèdia SL i DCC Ajuntament de Reus
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Organitza:

Col·labora:

Patrocina:

Mitjans oficials:

Mitjans col·laboradors:

www.trapezi.cat

facebook.com/firatrapezireus

@firatrapezireus

#trape

