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EL CARTELL DE LA 26ª EDICIÓ DE LA FIRA TRAPEZI

El cartell d’aquesta 26a edició ha estat encarregat a Alba Domingo (Riudoms, 1989), una il·lustradora que va 

estudiar el CFGS en il·lustració a l’EADT (Tarragona), Animació i realització 2D a 9zeros (Barcelona) i Disseny 

i creació digital a la UOC. Com a il·lustradora, ha treballat per clients com la Institució de les Lletres Catala·

nes, Penguin Random House o TEDx, dissenyant i il·lustrant cartells, portades de llibres i fent il·lustracions 

per premsa i llibres per adults i infants. Alguns dels seus projectes han estat seleccionats per participar en 

festivals d’art com Stripart (Barcelona, 2019), Como Pedro por mi casa (Barcelona, 2018) i ha exposat en col·

lectives a Barcelona, Madrid i Ciutat de Mèxic. Compagina la seva feina d’il·lustradora amb la de professora 

col·laboradora a la UOC i impartint monogràfics d’il·lustració a centres com l’Escola d’art de Tortosa. És cofun·

dadora del col·lectiu Càmbium i col·labora amb La Secció d’art del CERAP.
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La màgia del Trapezi aterrarà a Reus  
de l’11 al 15 de maig amb les millors propostes  

de circ català i internacional
 
La 26a edició del Trapezi, Fira del Circ de Catalunya portarà a Reus les millors propostes de circ 
de la mà de companyies i artistes de renom com Barcode Circus Company, Les P’tits Bras o la 
companyia Yldor Llach que presentarà una la coproducció de Trapezi 2022

Un any més, la capital del Baix Camp es convertirà en el centre neuràlgic del circ celebrant el 
seu retorn a la normalitat i apostant pel talent i les estrenes més esperades d’arreu del món

 

Reus, 12 d’abril de 2022. – La Fira Internacional de Circ de Catalunya, TRAPEZI, es tornarà a retrobar amb el 

públic de l’11 al 15 de maig a la ciutat de Reus celebrant la seva 26a edició. Convertint novament la ciutat 

de Reus en l’epicentre del món del circ, l’edició d’enguany proposa una programació que aposta per les millors 

companyies nacionals i internacionals que mostraran les millors novetats del sector. 

La nova edició de la Fira Trapezi, oferirà una programació que vol ser un reflex del talent del circ contempo-
rani actual i que inclou més d’una seixantena de representacions a diferents punts de la ciutat de Reus, 

i on hi participaran companyies de diferents països com Canadà, França o Brasil. Una fira ja consolidada i 

reconeguda com la Fira per excel·lència dels millors espectacles de circ. 

El cartell d’aquesta 26 a edició ha estat creat per Alba Domingo (Riudoms, 1989), una il·lustradora que 

compta amb una àmplia experiència dissenyant i il·lustrant cartells, portades de llibres i fent il·lustracions per 

premsa i llibres per adults i infants. 

LA PROGRAMACIÓ DE LA 26a EDICIÓ 

De l’11 al 15 de maig la Fira Trapezi portarà a Reus més d’una vintena d’espectacles de companyies locals i 

internacionals que mostraran les millors propostes artístiques del circ contemporani actual. 

La 26a edició del Trapezi serà l’escenari de dues estrenes d’alt nivell per part de les companyies: Yldor 
Llach i Manolo Alcántara. La companyia catalana Yldor Llach, estrenarà a Reus “L’Y – Ànsia per volar”, 
un espectacle per a tots els públics que ha estat coproduïda per Trapezi i que explica una història màgica 

carregada de poesia visual que ha estat inspirada en el mestre Brossa i Duchamp. 
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Per altra banda, la companyia Manolo Alcántara, Premio Nacional de Circ 2021 concedit pel Ministeri de 
Cultura, estrenarà “MAÑA” un espectacle·instal·lació sense text que es configura a partir de la construcció 

d’un arc gegant fet amb caixes molt pesades. Utilitzant la menor força possible i ajudant·se per una tecnolo·

gia precària, aquest espectacle directe i transparent, treballa molt amb el silenci i busca la intimitat amb els 

objectes i sobretot amb el seu pes. Una exhibició on la clau, és l’enginy.

Enguany, la Fira Trapezi acollirà propostes d’arreu del món. És el cas de Barcode Circus Company, compan·

yia de Montreal que presentarà a Reus el seu espectacle “Sweat & Ink”, un exercici innovador que duu als 

límits el circ contemporani i que la companyia canadenca estrena a Catalunya esdevenint un dels espec·

tacles capdavanters de la programació internacional. L’espectacle és una exploració de la memòria i les 

relacions a través de la metàfora acrobàtica, on quatre persones lluiten amb les seves pròpies imperfeccions 

i limitacions mentre s’enfronten a la pròpia fragilitat de la memòria. 

Un dels actes més destacats de Trapezi serà, un any més, el Cabaret, que es mantindrà a la Carpa de la Plaça 

Anton Borrell. L’espectacle de circ contemporani de gran format i producció de Trapezi, sota la direcció de 

Marta Sitjà i presentat per Mama Calypso i Lolo Fernández fusiona gran diversitat de tècniques circenses 

com: trapezi, malabars, bàscula coreana, barra russa i l’acrodansa. Cabaret serà una any més una demostració 

única i imperdible que fusiona diferents artistes i disciplines del circ actual. A l’espectacle hi participaran: 

Cirque Barcode, Graziella Galan, Les Tripotes, INO Kollektiv, Aleksandra Savina, Pablo Molina, Duo Requiém, 

Col·lectiu MUR, Cironautes i Cia Vetus Venustas. 

Trapezi portarà la naturalesa a l’escenari amb l’espectacle “Rústico”, una peça de circ creada en coproducció 

entre la companyia brasilera Barnabô que en aquesta edició també participarà a Trapezi a les escoles amb 

l’espectacle Allegro Andante. 

Per altra banda, la companyia INO Kollektiv portarà a Reus INO, un espectacle interpretat per set dones que 

a través del circ reflexionen sobre el pes de les dones en aquest món, les pressions socials i la sororitat. 

La 26a edició de la Fira Trapezi també serà escenari de dues propostes que posaran atenció en el treball 
artesà. De la mà de Carla Fareny i la seva obra Tour veurem en escena la tècnica artesana del torn del terris·

saire, un espectacle que combina circ i ceràmica, i que confronta l’ofici solitari del torner amb l’exhibició i la 

visibilitat de l’ofici del trapezista. Per altra banda, la creadora de circ contemporani Vivian Friedrich a través 

del seu espectacle Kristall Bohème [excavació SUR], es retrobarà amb la tradició familiar de l’artesania del 
vidre. L’espectacle proposa una reflexió sobre la memòria transgeneracional i les arrels en una performance 

ad hoc entre una artista de circ, un músic i una cantant d’òpera, acompanyada pel bufat de vidre en viu.

La clausura d’aquesta 26a edició de la Fira Trapezi anirà a càrrec de la companyia francesa “Les P’tits Bras” 

i el seu espectacle “Bruits de coulisses” a la plaça Mercadal. Un espectacle molt improbable que fa viatjar a 

l’espectador a l’època Barroca a través d’acrobàcies aèries que deixaran al públic bocabadat. Un espectacle 

d’allò més especial que fusiona i entrellaça la fantasia i l’humor i que serà. 
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Abans de donar el tret de sortida a la Fira Trapezi, arribarà Trapezi a les Escoles, una iniciativa que acosta 

l’art del circ als centres escolars de la ciutat de Reus. En aquesta edició, els espectacles que circularan pels 

patis de les escoles són “Rutines” de la companyia Ambi2 i “Allegro Andante” dels brasilers Barnabô. Amb·

dues companyies també formen part de la programació oficial del Trapezi. 

Enguany, la programació d’aquesta edició, també comptarà amb la projecció del documental “Trapezi. Art, 
espectacle i vida”, estrenat el passat 21 de març a la Filmoteca de Catalunya i preestrenat el 20 de març al 

Teatre Bartrina de Reus. El documental commemora els 25 anys del Trapezi mostrant l’essència de la Fira del 

Circ de Catalunya al llarg de més de dues dècades.  

Les entrades es poden adquirir a través del web www.trapezi.cat.
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Horari Espai Títol Companyia

Dimecres 11 maig

17:30 Cal Massó Inauguració oficial Yldor Llach
19:00 Teatre Bartrina NUYE Companyia de Circ "eia"
21:00 La Palma Kristall Bohème [excavación SUR] Vivian Friedrich & The Schubert Sisters

Dijous 12 maig

19:00 Carpa parc de la Festa TOUR Carla Farreny
20:00 Teatre Bartrina NUYE Companyia de Circ "eia"
20:30 La Palma Kristall Bohème [excavación SUR] Vivian Friedrich & The Schubert Sisters
22.00 Carpa Pl. Anton Borrell Cabaret Lolo Fernández, Mama Calypso, Cirque Barcode, La 

farfalla rossa, Tripotes, INO Kollektiv, Aleksandra 
Savina, Pablo Molina, Duo Requiém, Col·lectiu MUR, 
Cironautes, Cia. Vetus Venustas

Divendres 13 maig

18:00 Carpa parc de la Festa TOUR Carla Farreny
18:00 Jardí Casa Rull POI Cia. D'es Tro
19:00 La Palma INO Ino Kollektiv (Cie. L)
19:30 Plaça del Baluard L’Y - Ànsia per volar Yldor Llach
20:00 Plaça de la Llibertat Endangered Cia. Flying Pikmis
20:30 Teatre Bartrina Sweat & Ink Cirque Barcode
21:00 Plaça del Mercadal Bruits de Coulisses Les P’tits Bras
22:30 Carpa Pl. Anton Borrell Cabaret Lolo Fernández, Mama Calypso, Cirque Barcode, La 

farfalla rossa, Tripotes, INO Kollektiv, Aleksandra Savina, 
Pablo Molina, Duo Requiém, Col·lectiu MUR, Cironautes, 
Cia. Vetus Venustas

Dissabte 14 de maig

11:30 Trapexic · Parc Mas Iglesias Rutines Ambi2
12:00 La Palma INO Ino Kollektiv (Cie. L)
12:00 Des de la plaça Cultura de la Pau Itinerant
13:00 Parc Mas Iglesias KASUMAY CIRC LOS
13:00 Carpa parc de la Festa Rústico Cia. Barnabô
18:00 Jardí Casa Rull POI Cia. D'es Tro
18:00 Des de la plaça del Mercadal Itinerant
19:30 Plaça del Baluard L’Y - Ànsia per volar Yldor Llach
19.30 Plaça de la Llibertat Endangered Cia. Flying Pikmis
20:00 Parc Mas Iglesias KASUMAY CIRC LOS
20:00 Carpa parc de la Festa Rústico Cia. Barnabô
20:30 Teatre Bartrina Sweat & Ink Cirque Barcode
21:00 Plaça del Mercadal Bruits de Coulisses Les P’tits Bras
22:30 Carpa Pl. Anton Borrell Cabaret Lolo Fernández, Mama Calypso, Cirque Barcode, La farfal·

la rossa, Tripotes, INO Kollektiv, Aleksandra Savina, Pablo 
Molina, Duo Requiém, Col·lectiu MUR, Cironautes, Cia. Ve·
tus Venustas

Diumenge 15 maig

11:30 Trapexic · Parc Mas Iglesias Rutines Ambi2
12:00 Des de la plaça Cultura de la Pau Itinerant
12:30 La Palma MAÑA Cia. Manolo Alcántara
12:30 Carpa parc de la Festa Kimera La Banda teatro circo
13:00 Carpa Pl. Anton Borrell VoloV Col·lectiu TQM
13:00 Parc Mas Iglesias Encore une Fois Tripotes la Compagnie 
17:00 Teatre Bartrina Trapezi: art, espectacle i vida Documental Trapezi
18:00 Jardí Casa Rull POI Cia. D'es Tro
18:00 Des de la plaça del Mercadal Itinerant
18:30 Carpa parc de la Festa Kimera La Banda teatro circo
19:00 Carpa Pl. Anton Borrell VoloV Col·lectiu TQM
19:00 Parc Mas Iglesias Encore une Fois Tripotes la Compagnie 
19:30 Plaça del Baluard L’Y - Ànsia per volar Yldor Llach
19:30 La Palma MAÑA Cia. Manolo Alcántara
20:30 Plaça del Mercadal Bruits de Coulisses Les P’tits Bras

Des de l’organització del Festival es reserva el dret a canvis en el programa si les circumstàncies així ho requereixen. Per informació 
actualitzada si us plau consulteu trapezi.cat o els perfils de xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram

GRAELLA  
D’ESPECTACLES



L’Y - Ànsia per volar
YLDOR LLACH

Vola lluny sense vertigen, tu que pots. 

Torna i porta’m amb tu allà on no he anat. 

Retorna. 

Fem volar les mirades d’aquells que no ens coneixen però que volen fer 

el que fem perquè un dia també ho vam somiar. I varen despertar amb un 

dubte tan real que en posar·se drets ho van provar. Però es van rendir da·

vant l’impossible, per sort, perquè si ho haguessin intentat, si ho haguessin 

aconseguit, ni tu ni jo seríem aquí. 

Vola, ben lluny, que el teu vol és el meu. 

I torna, que l’espectacle ha començat.

FITXA ARTÍSTICA:

Idea original i artista en escena: 
Yldor Llach 
Assistència en la direcció  
artística: Jordi Querol 
Assistència en la recerca  
artística: Philippe Lavail 
Assistència en la dramatúrgia: Genissa 
Gonzàlez 
Música original: Pol Jubany 
Atrezzo: Urgell Mestre (pintura)
Durada: 50 minuts 
Espectacle per a tots els públics 
 
Coproducció festival Trapezi  
(ESTRENA)

PROGRAMACIÓ
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NUYE
EIA

Despertem en un lloc solitari després d’un llarg aïllament. Ens falta quel·

com. Comencem a buscar al nostre interior fins que el xoc amb el món 

exterior ens fa adonar de la necessitat de connectar amb l’altre, amb l’altra. 

I poder tocar·nos, donar·nos la mà, abraçar·nos, compartir·nos… NUYE és 

una proposta circense i coreogràfica per a sis acròbates que sorgeix de 

l’exploració de les diverses dinàmiques de les relacions de parella i que 

recull el nostre anar i venir entre un mateix i els altres, en una recerca 

constant per a completar·nos. Equilibris acrobàtics, banquines i jocs icaris 

tenen lloc en un escenari ocupat per una paret modular que pren vida, amb 

els seus forats, portes i un trampolí i que, com nosaltres, té moltes cares.

“Hi ha ànimes a les quals un té ganes d’abocar-se, com a una finestra plena 

de sol”. Federico García Lorca 

Complicitats i suports: 

En coproducció amb: GREC Festival de Barcelona, Mercat de les Flors, Theater op de 
Markt (BEL), Festival Assemblage’S (SUI), Théâtre de Vénissieux (FRA), L’Atelier Culturel 
de Landerneau (FRA), Pont des Arts – Cesson·Sévigné (FRA), Flic Scuola di Circo di 
Torino (ITA), Festival La Strada (AUS)

Amb el suport i la col·laboració de: Festival Temporada Alta, Festival UP! · Espace 
Catastrophe (BEL), La Central del Circ, Teatre L’Artesà, Teatre Principal de Terrassa, 
Teatre Cirvianum, Teatro Cervantes · Arnedo, El Graner centre de creació, L’Estruch 
Fàbrica de Creació de les Arts en Viu

Col·laboradors institucionals: INAEM – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern 
d’Espanya,  ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals, Institut Ramon Llull – 
Llengua i Cultura Catalana

FITXA ARTÍSTICA:

Idea Original: Companyia de Circ “eia”

Direcció artística: Armando Rabanera 
Muro i Fabrizio Giannini

Posada en escena i dramatúrgia: 
Roberto Magro, Armando Rabanera 
Muro i Fabrizio Giannini

Creació i interpretació: Luca Bernini, 
Francesco Germini, Laia Gómez 
Iglesias, Abby Neuberger, Maiol Pruna 
Soler, Ona Vives Pérez

Coreografia: Michelle Man

Direcció musical: Cristiano i Davide 
Della Monica

Creació d’il·luminació: Thomas 
Bourreau

Espai sonor: Micaela Iglesias

Escenografia:· Companyia de Circ 
“eia”, Oscar de Paz, Benet Jofre

Vestuari: MOMU Espai tèxtil

Col·laboracions artístiques – Roberto 
Olivan, Elena Zanzu, Le Ficufresche

Producció: Companyia de Circ “eia”

Durada: 60 minuts

Espectacle per a tots els públics, edat 
recomanada a partir de 8 anys



Kristall Bohème [excavación SUR]
VIVIAN FRIEDRICH & THE SCHUBERT 
SISTERS

La creadora de circ contemporani Vivian Friedrich es retroba amb la tradi·

ció familiar de l’artesania del vidre per buscar l’equilibri entre el nou i l’antic 

en una reflexió sobre la memòria transgeneracional i les arrels. Es tracta 

d’una performance ad hoc entre una artista de circ, un músic i una cantant 

d’òpera, acompanyada pel bufat de vidre en viu.

FITXA ARTÍSTICA:
Intèrprets: Vivian Friedrich, Sasha 
Agranov, Maider Lasa Santamaría, Sara 
Sorribe

Concepció, composició escènica i 
performance: Vivian Friedrich 

Violoncel i performance: Sasha Agranov 

Veu i performance: Maider Lasa 
Santamaría 

Bufat de vidre: Sara Sorribes

Suport coreogràfic: Virginia Gimeno 
Folgado 

Creació i composició musical: Sasha 
Agranov, Nihan Devecioglu, Maider Lasa 
Santamaría, amb composicios pròpies i 
de Vítězslava Kaprálová, Luise Adolpha 
Le Beau, Liliana Zilinow 

Dramatúrgia: Ferran Dordal i Lalueza

Durada: 60 minuts

Espectacle per a tots els públics 

Coproducció: Mercat de les Flors, 
Cirklabo, KONVENT

Residències i suports: Encirca’t, Fira 
Mediterránea de Manresa, Zirkozaurre, 
CRAC Centro Rural de Arte y 
Creación, Fundació LaPlana, Terrassa 
Arts Escèniques, LaBonita, LaBau, 
Theaterwerkstatt Pilkentafel, LaCentral 
del Circ, ICUB· Premis de Barcelona 2020.

PROGRAMACIÓ
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TOUR
CARLA FARENY

Tour en francès pot significar torre, volta, torn, girar... En català “torn”, 

substantiu del verb “tornar”, evoca el desig de reprendre certs coneixe·

ments i oficis que a poc a poc es van perdent. El projecte Tour neix del 

desig de posar en escena la tècnica artesana del torn de terrissaire, d’oferir 

en forma d’espectacle aquest treball de les mans, sovint secret dins dels 

tallers. L’ofici solitari del torner, es veu confrontat amb l’ofici de la trapezis·

ta, caracteritzat per l’exhibició i la visibilitat. Agafant com a referència a 

Jaume Plensa: “els contraris creen la fricció i de les friccions neixen les co·

ses” s’ha desenvolupat un treball físic i escènic que deriva de l’observació 

entre les oposicions entre ambdues tècniques i els trets característics que 

les uneixen. Creant un llenguatge comú entre les dues disciplines: l’una 

fa al·lusió a la terra i al pes, l’altre a l’aire i a la lleugeresa, però totes dues 

dialoguen amb la gravetat, amb la verticalitat i amb la circularitat a través 

de les mateixes mans per subjectar·se, donar forma, acariciar, pressionar... 

Tour és una proposta que convida a despertar els sentits, sobretot el tàctil: 

a través del visual i l’auditiu. Tour es una peça multidisciplinària que es 

compon de dos mòduls separats: la instal·lació d’imatge i llum; i l’espectacle 

multidisciplinari. 

Circ/Ceràmica.

Amb el suport de: Fira Tàrrega 2020 (suport a la creació), La central del circ(programa 
creació i museus), Festival Grec (suport a la creació ICUB), Fira del Circ de la Bisbal, 
Ajuntament de Cardedeu, ICEC, Terracotta Museu de Ceràmica. 

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Carla Farreny Clàudia 
Aragon Tomás Carnelli

Direcció, autoria i interpretació: Carla 
Farreny

Disseny Audiovisual i vídeo en 
directe: Clàudia Aragón

Disseny sonor/Composició musical/
Música en directe: Tomas Carnelli 

Disseny instal·lació fotogràfica: 
Marta Vilardell i Carla Farreny 

Disseny de llums: Toni Magrinyà e 
Iñigo Basauri 

Escenografia: Joana Curbera i Carla 
Farreny 

Vestuari: Carla Farreny amb la mirada 
d’Alba Macfarlane

Regidoria tècnica i rigging: Roger 
Compte 

Tècnic de so : Marc Carreras 

Tècnic de llums: Iñigo Basauri 

Disseny gràfic: Alba Pizarro 

Fotografia: Marta Vilardell 

Producció de creació: Carla Farreny 
amb la complicitat de Daphné Malherbe

Producció en gira: Paula Vallejo 

Distribució: Àngels Queralt – Dos 
Orillas Cultura

Durada: 60 minuts

Espectacle per a tots els públics 



POI
D’ES TRO

«Un personatge atrapat des de la infància per l’efecte giroscòpic de la seva 

baldufa. Un viatge d’embolics i girs que ens transporta al joc, un dels estats 

més importants de la vida»

Girs hipnòtics capaços de detenir el temps i aïllar·nos de la velocitat que 

regeix la nostra quotidianitat. 

POI Fusiona les arts del circ amb el popular joc de la baldufa i les arrels de 

la cultura mediterrània. Responent a una cerca física de malabars i mani·

pulació, però també a una recerca artesana respecte a la construcció de 

baldufes.

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Guillem Vizcaíno Llobera

Idea Original: Guillem Vizcaíno 

Direcció i interpretació: Guillem 
Vizcaíno 

Mirada Externa: Tomeu Amer 

Disseny i creació de baldufes: Guillem 
Vizcaíno 

Disseny i creació de l’escenografia: 
Cia.D’es Tro 

Espai Sonor: Jaume Compte 

Vestuari: Cia. D’es Tro 

Fotografia i vídeo: Pablo Caracuel 

Producció: Noelia Caurel

Durada: 45 minuts

Espectacle per a tots els públics 

PROGRAMACIÓ
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INO
INO KOLLECTIV

Set dones no pesen molt en aquest món. Així que hem pensat: “ i si ens 

apilem? 

INO som nosaltres, vestides de diverses capes de convencions socials, una 

mica com tot el món. Capes que ens molesten i que no ens deixen lliures 

per moure’ns. De seguida ens adonem que pesen més les pressions socials 

que aguantar el pes d’altres persones. Llavors ens agafem de les costures i 

ens despullem. Ens agafem les unes a les altres : ens portem, ens suportem 

i fem portés. Simplement perquè és el que volem fer, juntes.

PREMIS ZIRKÒLIKA DE CIRC DE CATALUNYA 2019  · Millor espectacle de circ de carrer 

“INO .. per la força de les seves acrobàcies, el seu suggerent treball col·lectiu i també per 

trencar els estereotips de gènere.”

Amb el suport de: Cronopis espai de circ, CIRCADA, Piste d’Azur, La Central del Circ, 
La nave del espacio, L’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, Cirko Vertigo, 
Académie Fratellini, Extrême Jonglerie, Château·Neuf Des Peuples, Fundació La Plana, 
Latitude 50 · Pôle des arts du cirque et de la rue.

FITXA 
ARTÍSTICA:

Intèrprets: Alba Ramió i Güell, 
Chloé Lacire, Eva Luna Fraini, 
Lavinia Gilardoni, Noémie Olphand, 
Raphaëlle Rancher i Rebecca 
Vereijken

Idea i creació: Ino Kollektiv 

Intèrprets i creadores: Alba Ramió 
i Güell, Chloé Lacire, Eva Luna Fraini, 
Lavinia Gilardoni, Noémie Olphand, 
Raphaëlle Rancher, Rebecca 
Vereijken 

Acompanyament artístic: Quim 
Giron, Alba Sarraute, Catherine 
Dubois i Roser López Espinosa 
Assessor de circ: Fernando Jorge 
Melki 

Música original: Pol Jubany 

Il·luminació: Lydie del Rabal 

Període de creació: 2018/2020 

Vestuari: Christine Thomas épouse 
Curto 

Producció: Cie L 

Coproducció: Circada – Festival de 
Circo contemporáneo de Sevilla 

Durada: 55 minuts

Espectacle per a tots els públics. 

Espectacle accessible per a 
persones amb diversitat auditiva 
– LS. 



ENDANGERED
FLYING PIKMIS

En una petita clariana del bosc sobreviu un reducte d’espècimens únics. 

Salten, volen, juguen. Completament lliures , completament vulnerables. 

L’estabilitat sembla sòlida fins que un científic s’obre camí a cops de colze 

per resoldre l’enigma de la seva supervivència . L’equilibri és una de les 

coses que , un cop perdudes, costen més de trobar .

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Marta Erra, Jordi Montmany, 
Gabriela Fernàndez, Galdric Plana i Maria 
Vilar

Idea Original: Jordi Montmany i Marta 
Erra 

Posada en escena i dramatúrgia: Elodie 
Cercleux i Cia.Flying Pikmis 

Mirada externa: Pablo Molina, Pili Serrat 
i Arnau Andreu 

Disseny estructura: Jordi Montmany 

Text: Galdric Plana (Godai Garcia) 

Disseny de llums: Jordi Tarré

Durada: 45 minuts

Espectacle per a tots els públics, edat 
recomanada a partir de 3 anys

Amb el suport de: Cia.Silosenomecuelgo, 
Osic: oficina de suport a la iniciativa 
cultural, Estruch Fàbrica de Creació, Frac 
(Fuenlabrada), Anigami i·Espai de creació 
Can Grau, 1·zona Metal.

PROGRAMACIÓ
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Sweat & Ink
CIRQUE BARCODE

Sweat & Ink és una exploració de la memòria i les relacions a través de la 

metàfora acrobàtica on quatre humans lluiten amb les seves pròpies im-

perfeccions i limitacions mentre es freguen contra les vores aspres de la 

fal·libilitat de la memòria.

La memòria perfecta portaria a la felicitat perfecta, o pot haver-hi gràcia 

en la nostra imperfecció, bellesa en la nostra lluita, mentre ensopeguem 

amb els reptes de la vida?

Preciós, desordenats, dolorosos i divertits, un espectacle per fer-te gase-

jar, plorar, riure i meravellar.

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Eric Bates, Alexandra 
Royer, Tristan Nielsen, Mathilde 
Jimenez

Dramatúrgia i direcció: Jean Pierre 
Cloutier

Composició musical: Béatrice 
Bonifassi 

Disseny de llums: Arnaud Belley Ferris 

Durada: 75 minuts

Espectacle per a tots els públics

Amb el suport de: Conseil des arts du 
Canada, Conseil des arts et lettres du 
Québec, Conseil des arts de Montréal, 
La Tohu cité des arts du cirque, 
Jatka78. 



BRUITS DE COULISSES
Les P’tits Bras

Com se sentiria el públic si pogués mirar darrere les escenes? Si realment 

estiguessin entre bastidors! Exactament a l’espai on els artistes revelen la 

seva intimitat en canviar la seva roba. Gràcies a « BRUITS DE COULISSES», 

viatjaràs a l’època barroca i presenciaràs un espectacle molt improbable. 

Les acrobàcies aèries amb vestits coberts d’or us deixaran bocabadats. La 

fantasia i les bromes col·legials s’entrellacen i es fusionen. Tremolaràs de 

plaer en veure algun minuet ballant sobre una corda fluixa i molt més…

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Sophie Mandoux, Raphaël 
Gacon, Birta Benonysdottir, Lucas 
Bergandi, Francis Roberge

Direcció: Christian Lucas 

Vestuari: Anne Jonathan , Barbara 
Mornet 

Direcció tècnica: Nicolas Cautain 

Música: Mark Dehoux 

Ajuda acrobàtica: Fill De Block

Durada: 45 minuts

Espectacle per a tots els públics 

Amb el suport de: DRAC Auvergne/
Rhône·Alpes, Région Auvergne/Rhône·
Alpes, Département de la Drôme, La 
Cascade (Maison des arts du clown 
et du cirque), Nil Admirari, La Griotte, 
La Gare à Coulisses, APB de Warande 
VZW AKTUWA (Théâtre – Turnhout 
BE), CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque), Tout fou to Fly and co, Le Pôle 
(PJP). 

Co·produïda per : La Cascade (Maison 
des arts du clown et du cirque), Atelier 
du Trapèze (France), Centre Culturel 
du Brabant Wallon (BE), ASBL Fête des 
Artistes (Festival des Arts de la Rue · 
Chassepierre BE). 

PROGRAMACIÓ
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KASUMAY
CIRC LOS

Tres persones molt diferents entre sí es troben al voltant d’una taula, es·

tan esperant una trucada de treball; és possible que estiguin esperant la 

trucada que els canviarà les seves vides. Ens sorprendran amb les seves 

reaccions i ens divertirem pel caràcter de cadascuna d’elles. A vegades és 

difícil bregar amb la personalitat i el comportament de les altres persones, 

però, com que res del què és humà ens és indiferent, finalment els nostres 

tres personatges hauran d’aprendre a conviure amb els altres i a tolerar les 

seves bogeries! KASUMAY, ambientat als anys 60·70’s, pretén que el pú·

blic viatgi cap a aquesta època, tot transportant·lo a un univers particular 

i únic, amb el circ com a vehicle idoni per a explicar la història de com tres 

persones aconseguiran per fi acceptar·se , i comprendre que juntes vivim 

millor, i sobretot amb humor podem superar qualsevol obstacle.

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Rosa Ma. Peláez Ríos, Igor 
Buzato, Antonio Correa Firmino

Idea original: Mireia Cuenca Moreno 

Direcció: Adrian Swarzcstein 

Assessorament musical: Emilio Conti 

Vestuari i Atrezzo: Maria Palau, 
Paulette Sanmartín 

Estructures: Alan Alanito i Josep 
Sebastià (Lagarto) 

Artistes: Antonio Correa Firmino 
(monocicles, malabars, acrobàcia, 
portés, trapezi doble, taula acrobàtica), 
Igor Buzato (monocicles, malabars, 
acrobàcia, portés, trapezi doble, 
taula acrobàtica, patins acrobàtics), 
i Rosa Ma. Peláez Ríos (monocicles, 
malabars, acrobàcia, portés, teles, taula 
acrobàtica, patins acrobàtics).

Durada: 65 minuts

Espectacle per a tots els públics

Amb el suport de: ICEC (GIRA 2021)



RÚSTICO
CIA BARNABÔ

“Rústico” porta la naturalesa a l’escenari. Animals, eines i personatges ex·

pliquen una història simple i captivadora. Peperina i Dom Molina pertanyen 

a un territori d’amor i camp, lluita i esforç, d’una vida junts. La narrativa 

acrobàtica transmet l’essència de la història en els cossos, que no deixarà 

ningú indiferent. “Rústico” és un espectacle de circ creat en coproducció 

entre la companyia brasilera Barnabô i la companyia espanyola Cíclicus, 

dirigida pel director artístic Leandro Mendoza.

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Lu Menin and Pablo Nordio

Director artístic: Leandro Mendoza 

Cast: Lu Menin and Pablo Nordio 

Director musical: Nacho Lopez 

Director acrobàtic: Guga Carvalho 

Vestuari: Dani Garcia 

Preparador vocal: Ju Cassou 

Escenografia: Leandro Mendoza and 
Pablo Nordio 

Construcció dels materials escènics: 
Dôdô Giovanetti 

Música original: Nacho Lopez and Lu 
Menin Original 

Disseny d’estructura: Ulrich Weigel 

Director tècnic: Pablo Nordio 

Producció: Cia Barnabô 

Co-producció: Cia Cíclicus

Durada: 50 minuts

Espectacle per a tots els públics

PROGRAMACIÓ
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MAÑA
MANOLO ALCÁNTARA

MAÑA és un espectacle directe, transparent, que des de bon principi re-

vela les seves intencions i objectius, la construcció d’un arc gegant amb 

caixes molt pesades utilitzant la menor força possible, ajudat per una tec-

nologia precària i antiga, però plena de vigència i tecnologia atemporal: 

emfatitzant molt el camí. La clau de l’espectacle, és l’enginy.

FITXA ARTÍSTICA:

Idea, creació i direcció: Manolo 
Alcántara 

Intèrprets: Manolo Alcántara i Joan 
Trilla 

Disseny i construcció vestuari: Rosa 
Solé 

Disseny i construcció escenografia: 
Manolo Alcántara 

Disseny so: Oriol Planas 

Disseny llums: Ivan Tomasevic 

Arrenjaments musicals: Laia Rius 

Producció executiva: Clàudia Saez 

Distribució Nacional: Portal71 

Distribució Catalunya i Internacional: 
AlaPista

Durada: 60 minuts

Espectacle per a tots els públics, edat 
recomanada a partir de 7 anys

Producció: Manolo Alcántara 

Suport a la producció: La Destil·leria 

Amb el suport de: ICEC·Generalitat de 
Catalunya i l’INAEM

Manolo Alcántara, Premio Nacional de 
Circo 2021 concedit pel Ministeri de 
Cultura.



KIMERA
LA BANDA

Kimera :“Il·lusió que es considera real o possible.”

Un moll de càrrega. Persones que treballen, passen o arriben a la recerca 

d’una vida millor.

Kimera ens planteja una mirada a la societat actual, vol mostrar·nos la fra·

gilitat d’aquestes petites coses que fan grans a les persones, ensenyar·nos 

a canviar el global des del local.

Ens convida a pensar en el motiu que mou a tanta gent a deixar·ho tot per 

a viatjar a un lloc desconegut, desemparats, sense relacions, on el futur, 

per molt incert que sigui o per molt fosc que es plantegi, sempre és més 

esperançador que en el lloc d’origen.

Un espectacle divertit i commovedor, on conjuguen la mirada, el cos, la 

destresa i l’habilitat per a construir un univers peculiar, una aposta sonora 

d’emoció. Una recreació molt lliure de “La neta del senyor Linh” en llen·

guatge de circ.

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Izaskun Lasarte, Txetxu 
Collado, Nano Napal 

Autor/idea original: La banda 
teatro·circo 

Direcció: Joserra Martinez 

Ajudant de direcció: Maribel Martínez 

Música original i música en directe: 
Jorge Cordón

Investigació i moviment escènic: 
artistes i La banda teatro·circo 

Disseny escenografia: Icaro 
construcciones i Tesicnor 

Construcció d’escenografia: Icaro y 
talleres Urrelar

Disseny d’il·luminació: Livory Bárbez 

Logotip de l’espectacle: Izaskun 
Hernandez 

Disseny gràfic: Itziar Matxain 

Producció i edició de vídeo: Kaptura

Lloc de creació: El Punto Gunea, Centro 
Navarro de Creación

Durada: 50 minuts

Espectacle per a tots els públics, edat 
recomanada a partir de 6 anys

Amb el suport de: Proyecto MECNA del 
Gobierno de Navarra Ayuda a la creación 
del Gobierno de Navarra Espacio de 
creación en el PUNTO GUNEA, centro 
Navarro de creación.

PROGRAMACIÓ
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VoloV
COL·LECTIU TQM

Un viatge de circ i música. Un espectacle amè, d’alt nivell tècnic i artístic, 

per a tots els públics. Format per 6 artistes en escena: 2 músics multi ins·

trumentals i 4 acròbates aeris (trapezi doble, corda llisa i corda volant) i 

ballarins. El viatge com a camí cap a un mateix, com a vehicle per conèixer 

als altres. Una metàfora del recorregut emocional que és la vida. Inspirat en 

l’obra clàssica Els Ocells, del dramaturg grec Aristòfanes. El Col·lectiu TQM 

neix de la unió dels artistes Tanja Haupt i Nacho López (Circonautas), As·

vin López i Toni Gutiérrez (La Fem Fatal), Mila Martínez i Matias Kruger. Un 

col·lectiu d’artistes d’àmplia i contrastada trajectòria procedents del circ, la 

música i la dansa. Companyies consolidades que uneixen el seu bagatge, 

amor per la professió i inquietuds per presentar VoloV.

Agraïments: TAC – Teatre Auditori de Cardedeu, Ajuntament de Cardedeu, Festival 
Circada, La Bau, Circ Cric, Nini Gorzerino, Miquel Barcelona, Antonia Ruiz, BAU·Marata, 
La Central del Circ, Associació Vòrtex, Associació La Persiana.

FITXA 
ARTÍSTICA:

Recerca, autoria i direcció: Col.
lectiu TQM 

Intèrprets: Sait Tamir, Asvin López, 
Toni Gutiérrez, Mila Martínez, Tanja 
Haupt, Nacho López

Composició musical: Nacho López i 
Tanja Haupt 

Direcció musical: Nacho López 

Suport técnic i diseny de llums: 
Mateo Martínez 

Vestuari: Col.lectiu TQM 

Escenografia: Vicente Andreu i 
Col·lectiu TQM 

Vídeo i disseny gràfic: Gotzon 
Garcia 

Fotografia: Rakel Cros 

Assessorament artístic: Jose 
Antonio Puchades·Putxa (Zero en 
Conducta) 

Assessorament en moviment: 
Miquel Barcelona i Antonia Ruiz 

Muntatge: Mila Martínez

Coproducció: Circada Sevilla 

Durada: 50 miunts

Espectacle per a tots els públics 

 



ENCORE UNE FOIS
TRIPOTES, LA COMPAGNIE

El circ és arriscar; així que equivoquem·nos i comencem de nou! Encore 

une Fois (una altra vegada) està basat en la idea que l’error està permès. 

Un espectacle a partir del redescobriment acrobàtic. Canviar l’eix del mo·

viment, redefinir les trajectòries, sortir del marc i gaudir al màxim de l’es·

pai, tant verticalment com horitzontalment. On acaba l’escena? L’absurd, la 

“fisicalitat” i la improvisació fan que un públic divers pugui compartir les 

mateixes emocions.

FITXA ARTÍSTICA:

Intèrprets: Julio Calero Ferre, Gianna 
Sutterlet, Daniel Torralbo Pérez

Durada: 45 minuts

Espectacle per a públic familiar. 

Amb el suport de: 

2019 : Trapèze ASBL (BE) 

2018 : Espace Catastrophe (BE) 

2018 : Zirkozaurre (ESP) 

2018 : Wolubilis (BE)

2018 : LeZarti’Cique (CH) 

2018 : El Disparate (ESP) 

2017 : Trapèze ASBL (BE)

PROGRAMACIÓ
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CABARET

Un dels actes més destacats de Trapezi serà, un any més, el Cabaret, que es 

mantindrà a la Carpa de la Plaça Anton Borrell. L’espectacle, sota la direc·

ció de Marta Sitjà, comptarà com és habitual amb diversos artistes, alguns 

dels quals formen part de la programació de Trapezi i d’altres participen 

exclusivament a aquest espectacle, amb una gran diversitat de tècniques 

circenses. L’elenc artístic de està compost per: Cirque Barcode (barra rus·

sa), La farfalla rossa (trapezi), Tripotes (bàscula coreana), INO Kollektiv 

(mà a mà), Aleksandra Savina (malabars amb hula hops), Pablo Molina 

(acrodansa), Duo Requiém (corretges aèries), Col·lectiu MUR (equilibris 

sobre objectes), Cironautes (música), Cia Vetus Venustas (mossos de 

pista). 

Enguany l’espectacle del Cabaret gira entorn el concepte de la perfecció, 

en paraules de la seva directora Marta Sitjà: 

“Què és la Perfecció? Què és ser perfecte? Què és fer-ho perfecte? Què és 

fer-ho bé?

Potser un dia entenem que no hi ha res de valuós en la perfecció. Que això 

és un invent dels que no els convé que ens estimem. Perquè deixaríem 

de comprar, d’amagar-nos, de jutjar-nos, d’envejar... I llavors ens sentiríem 

lliures i valents i propietàries dels nostres cossos, dels nostres actes, dels 

nostres pensaments...

FITXA ARTÍSTICA:

Direcció: Marta Sitjà 

Intèrprets: Lolo Fernández, Mama 
Calypso, Cirque Barcode, La farfalla 
rossa, Tripotes, INO Kollektiv, 
Aleksandra Savina, Pablo Molina, Duo 
Requiém, Col·lectiu MUR, Cironautes, 
Cia. Vetus Venustas. 

Coordinació: Sílvia Compte 

Direcció musical: Nacho López

Tècnic de circ: Ulrich Weigel 

Disseny tècnic: Andreu Fabregas 

Tècnic de so: Juan Carlos Carozo 
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I faríem servir el nostre cos per viure, no per embolicar-lo en complexos i expectatives.

I seríem molt més feliços i felices.

Benvingudes i benvinguts al CABARET PERFECTAMENT IMPERFECTE!!!”

Dirigit per: MARTA SITJÀ

Pallassa, actriu i música. Estudia teatre gestual amb Mar Navarro (deixebla de Lecoq). Així mateix, rep clas·

ses de teatre i dansa de Jordi Cortés, Jerman Jáuregui (Wim Vandekeybus), Thomé Araujo, Ana Buitrago i 

Cristina Quijera. 

En el món del clown, desenvolupa la seva formació amb Sergi Estebanell, Jango Edwards, Johnny Melville, 

Antón Valent, Michel Dallaire i Christophe Thellier. 

En quant a la seva faceta musical, realitza estudis de solfeig, harmonia, cant coral, violí i clarinet. El 2007, 

funda al costat de Iván Monje la companyia Jiribilla, amb la que produeix l’espectacle Florituras. 

Com a directora teatral, treballa a Agitación Senil (Vagalume Teatro) i a Cayuco (Vaivén Circo). En el terreny 

musical i interpretatiu, participa en nombrosos espectacles, entre els quals destaquen: Plázidos Donimgos 

(Rolabola); A todo trapo i Petit Cabaret (Laví i Bel), nominat als Premis Max 2007 en la categoria de millor 

espectacle infantil; L’home invisible (La Banda teatroclown); Farsants (Animasur); The Fools Militia, amb 

Jango Edwards; i Clan Babel (Atticus·tilt et Cortocirquitos). 

Va ser gestora de la sala El Apeadero de Granada durant 7 anys. 

És autora del manifest del Dia Mundial del Circ 2020.

Actualment, forma part del duo de pallasses Las Polis amb el qual ha rebut diversos premis, de Teatre sobre 

rodes, companyia creada l’any 2018, i de Las XL.

Cabaret serà presentat per: MAMA CALYPSO I LOLO FERNÁNDEZ
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Mama Calypso

Maria Solà és una artista polifacètica nascuda a Barcelona 1981, va estudiar disseny gràfic a Elisava (2002), i 

tècnic de l’espectacle al TTE (2006). Cofundadora de “Las Feas” companyia de titelles i tonteries, juntament 

amb Mireia Nogueras (2002·2006). Del 2008·2021, es va traslladar a Dinamarca i va crear, juntament amb 

Lisa Madsen, una estranya empresa d’entreteniment: Brunette Bros. que durant 13 anys va definir un humil 

i peculiar encreuament artístic entre un caos ben composat i el pur entreteniment, amb teatre de titelles, 

pallassos d’avantguarda, circ i un gran univers musical. La particular expressió artística de la companyia ha 

girat amb diferents espectacles i coproduccions a la major part d’Europa.

El 2012 la Fundació d’Art de l’Estat Danès els hi coprodueix l’espectacle itinerant “Capra Grassa” i el 2014 per 

a la creació de l’espectacle Brunette Bros Circus – “The greatest & the 2nd smallest Circus in the world.” El 

2015, l’Ajuntament de Copenhaguen subvenciona la producció de “The Bluenette Sisters”. El 2018 va guan·

yar el premi a la millor interpretació per l’espectacle Brunette Bros Circus – “The greatest & 2nd smallest 

Circus in the world” de la Fira Titelles de Lleida. Des del 2008, Brunette Bros. va rebre premis de diferents 

Ajuntaments Europeus i associacions culturals pel desenvolupament de les arts escèniques.

El cartellisme, l’escenografia, el vestuari, les titelles i la música son els pilars de la seva identitat artística jun·

tament amb la improvisació i l’il·lusionisme. Té especial debilitat per la creació de d’universos i personatges 

que qüestionen la realitat i que connecten a l’espectador amb la memòria.

Retorna a la costa catalana on l’any 2019 auto produeix el seu primer disc, “My Coconut” juntament amb The 

Immaculate Conceptions, i l’any 2021 graba el segon “Mama‘s Rules” juntament amb The King of the Calypso. 

Ha tocat en vàries bandes com “Los Boozan Dukes”, “Skraldesband” o “The Bluenette Sisters”. Actualment 

està submergida en la creació de “Mama Calypso, La película” espectacle a solo.

Lolo Fernández

Natural de Linares (Jaén), Lolo Fernández és professor superior de flauta travessera format amb mestres del 

Clown com Anton Valen, Eric de Bont, Peter Shurb, Michelle Dallaire, Jef Johnson, Teatro de la Complicité i 

de creació teatral com Jorge Pico o Stefan Metz. Com a clown ha sigut finalista del festival de Clown de Chi·

rivella, ha participat en expedicions per a Pallassos Sense Fronteres a Bòsnia, Jordània, Kurdistan, participa 

a “Don Quixote” per Statdteatern in Goteborg (Suècia). El 2012 va ser seleccionat com a clown principal pel 

Circ del Sol a l’espectacle “Corteo” actuant amb la companyia fins el 2015 en la gira europea i sud·americana. 

En l’actualitat ha fundat la seva pròpia companyia Lolo Fernández & Cia estrenant el seu primer espectacle 

“Piano, piano...” paral·lelament estrena un concert per Clown i orquestra simfònica, així com dirigeix i col·labo·

ra en projectes d’altres artistes. Com a professor de clown ha impartit tallers a Espanya, Bèlgica, Alemanya, 

Marroc, Brasil, Argentina, Xile, Perú... per escoles i universitat de teatre i circ professionals (Circ La Tarumba 

a Llima, Universitat Autònoma de Madrid, Timbre 4 a Buenos Aires, Cirque Du Soleil, Cirque Du Mundo...). 



PROGRAMACIÓ

· 26 ·

TRAPEXIC

Un espai per a famílies en un del parcs de la zona sud de la ciutat, el 

parc de Mas Iglesias. El Trapexic d’enguany comptarà amb l’espectacle 

“Rutines” de la companyia catalana Ambi2, funció que marcarà el punt 

d’inici dels matins del cap de setmana de Trapezi, i l’espectacle “Allegro 
Andante” de la companyia  brasilera Barnabô. 

Rutines
CIA. AMBI2

El soroll del trànsit omple les nostres oïdes mentre ens desplacem al 

nostre lloc de feina. Una passejada pels moments i vivències del dia a 

dia. Tots i totes som iguals, però, a la vegada, únics i irrepetibles. Una 

falsa dicotomia, un oxímoron vital.

«Rutines» és una reflexió sobre la quotidianitat a través del llenguatge 

del circ.

FITXA ARTÍSTICA:

Companyia: Ambi2

Espectacle: Rutines

Durada: 30 min.

Allegro Andante
CIA BARNABÔ

Un espectacle circense amb un llenguatge popular i festiu, que es co·

munica a través de les tècniques de mà en mà, parada de mans, mala·

bars, bicicleta acrobàtica i màgia impregnat de comicitat” d’un família 

circense a tota la família! FITXA ARTÍSTICA:

Artistes: Lu Menin i Pablo Nordio 

Direcció artística: Cia Barnabô 

Vestuari: Dani Garcia

Durada 30 minuts

Espectacle apte per a tots els públics
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TRAPEZI A LES ESCOLES 

Durant els dies previs a la Fira, dues de les companyies que formen part 

de la programació oficial de Trapezi seran presents a diversos centres 

escolars per tal d’acostar l’art del circ als infants de la ciutat de Reus. Els 

espectacles que circularan pels patis de les escoles són “Rutines” de la 

companyia Ambi2 i “Allegro Andante” dels brasilers Barnabô.

Rutines
CIA. AMBI2

El soroll del trànsit omple les nostres oïdes mentre ens desplacem al 

nostre lloc de feina. Una passejada pels moments i vivències del dia a 

dia. Tots i totes som iguals, però, a la vegada, únics i irrepetibles. Una 

falsa dicotomia, un oxímoron vital.

«Rutines» és una reflexió sobre la quotidianitat a través del llenguatge 

del circ.

Allegro Andante
CIA BARNABÔ

Un espectacle circense amb un llenguatge popular i festiu, que es co·

munica a través de les tècniques de mà en mà, parada de mans, mala·

bars, bicicleta acrobàtica i màgia impregnat de comicitat” d’un família 

circense a tota la família!
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PREMIS TRAPEZI

La 26a edició del Festival Trapezi celebra la segona convocatòria dels Premis Trapezi. Conjuntament amb 

l’Institut Municipal Reus Cultura s’ha publicat la convocatòria dels premis Trapezi amb dues tipologies 
de premi: “Experiències de Circ” i “L’Art del Circ” corresponents a aquest any 2022. Les obres guanyadores 

rebran un premi de 2.000 euros per a cada una de les categories. 

La convocatòria romandrà oberta fins el 18 d’abril de 2022 oberts a totes les persones. Les obres s’hauran 

d’enviar al correu premis@trapezi.cat. El veredicte es farà públic en l’edició d’enguany de la Fira de Circ 

Trapezi Reus.  

El jurat dels Premis Trapezi està format per les següents persones:  

• Teresa Turiera-Puigbò Bergadà, periodista i directora de documentals 

• Erol Ileri Llordella, realitzador audiovisual 

• Pablo Domichovsky, artista de circ 

• Leandro Mendoza Artagaveitia, director artístic de Fira Trapezi 

• Iolanda Fontgivell Pino, directora executiva de la Fira del Circ Trapezi
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

VENDA D’ENTRADES

Les entrades es podran adquirir a través del web www.trapezi.cat

MERCATS ESTRATÈGICS

Els mercats estratègics de les arts escèniques i de la música a Catalunya: 

El Departament de Cultura ha dut a terme durant els darrers anys una intensa tasca d’harmonització i coor·

dinació dels principals mercats de les arts escèniques i de la música a Catalunya, conscient del seu paper 
estratègic com a espais de trobada i d’intercanvi, com a plataformes idònies per presentar noves pro-
postes i fomentar els contactes professionals. Aquests mercats són fonamentals per a la dinamització de 
les diferents disciplines artístiques, ja que afavoreixen la contractació i impulsen la creació de públics.

La Mostra d’Igualada, Trapezi Reus, FiraTàrrega, Mercat de Música Viva de Vic i Fira Mediterrània de Manre·

sa completen el mapa dels mercats estratègics de les arts escèniques i de la música a Catalunya.

Tots aquests mercats compleixen amb escreix la seva funció d’eines d’articulació dels seus respectius sec·

tors: la música (MMVV), les arts escèniques i especialment les de carrer (FiraTàrrega), el circ (Trapezi Reus), 

el teatre infantil i juvenil (La Mostra), la cultura popular i les músiques del món (Fira Mediterrània) i la dansa 

(Sismògraf). Durant la seva celebració, Vic, Tàrrega, Reus, Igualada i Manresa esdevenen veritables capitals 

culturals, i atrauen un nombrós públic que beneficia de forma directa l’economia local. Per la seva banda, els 

creadors, les empreses que els representen, els programadors i tots els professionals del sector de les arts 

escèniques i de la música troben el marc propici per desenvolupar les seves activitats.

El decidit suport del Departament de Cultura a aquests sis mercats estratègics va de la mà de la col·laboració 

amb els ajuntaments de les sis ciutats implicades, així com de la complicitat amb els sectors professionals 

respectius. Aquesta col·laboració és indispensable per optimitzar al màxim els recursos disponibles i aug·

mentar l’efectivitat dels mercats.
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#RESSONACIRC  

#ressonacirc és un dossier online que té com a objectiu potenciar i divulgar el circ català als mitjans de co·

municació i altres canals de difusió. El dossier és una de les mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019·2022 i ha 

estat coordinada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC). 

Aquest dossier també té per objectiu renovar i actualitzar la visió i els coneixements que els mitjans tenen del circ, sensibilitzar·los 

sobre la diversitat i el dinamisme del circ fet a Catalunya i de posar al seu abast els recursos per accedir a tota la informació sobre 

aquest sector. 

Consulta el dossier #ressonacirc, una eina per a la difusió del circ català. 

INFORMACIÓ D’INTERÈS
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CONTACTE DE PREMSA

LAURA RIGAL
laura.rigal@weareboth.com

646 28 40 97

JUDIT CABANA
judit.cabana@weareboth.com

609 77 91 45

PILAR LLAURADÓ
pllaurado@reus.cat

977 010 023


