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DEL 10 AL 13 DE MAIG 
TRAPEZI – FIRA DEL CIRC DE REUS 

 

Des de 1997, la ciutat 
de Reus desplega una 
gran vela que cobreix 
carrers i places per 
rebre el Trapezi, la 

Fira del Circ de Catalunya. Any rere any, cada 
mes de maig, la ciutat omple d’espectacles els 
carrers i teatres i també acull muntatges en 
vela que converteixen les places de Reus en espais escènic s que transformen la ciutat en una gran pista de circ. 
Amb un segell propi obert a les noves disciplines del món del circ, amb una mirada contemporània i de nova 
creació, el Trapezi esdevé un marc de referència per a tots els amants del circ, professionals, programadors i 
públic, que tenen en el mes de maig un motiu per trobar-se a la ciutat de Reus. La Fira del Circ de Catalunya, el 
Trapezi, ha esta guardonat amb el Premio Nacional de Circo que atorga el Ministerio de Cultura l’any 2012. 
Anteriorment, l’any 2007 la Generalitat va atorgar el Premi Nacional de Cultura als directors artístics del 
Trapezi, en reconeixement a la seva aportació en la dignificació i el desenvolupament del circ a Catalunya, tant 
en el vessant artístic com per la incidència en el públic; per la voluntat de descentralització cultural i 
dinamització comarcal; per ser nucli de trobada, dinamització i intercanvi, i per haver-se convertit en un referent 
entre els festivals europeus.  
 
 

Tota la programació a: www.trapezi.cat 
 

 
 
 

DISSABTE 19 DE MAIG, a les 21:00 h 
DIUMENGE 20 DE MAIG a les 19:00 h 

 
 

BRAVIUM TEATRE PRESENTA 
CANCÚN de Jordi Galceran 
 

 
sinopsi: Dos matrimonis (Remei i Vicenç i Laura i 
Pau) que es coneixen de fa molts anys viatgen de 
vacances a Cancún. 
Una nit després de unes copes de més, la Remei 
revela un fet del passat que va decidir la selecció 
de les parelles actuals. 

Al matí següent tot ha canviat per la Remei i ja no sap si la nova 
situació és una broma dels seus amics o una altra realitat. 
 
repartiment: Meritxell Bargalló, Lourdes Domènech, Josep Lozano i 
Ferran Murillo 
Direcció: MABEL BOFARULL 
 
 
PREU ENTRADA: PREUS ENTRADES: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS 
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MÀGIA AL BAR 
DIVENDRES, 25 DE MAIG, a les 21.00 hores 
 
 

 
 

MÀGIA D’APROP AL BAR 
 
 
 

ACTUACIÓ DELS COMPONENTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MAGS I 
IL·LUSIONISTES DE CATALUNYA – AMIC.  
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA LLIURE 
 
 
 
 

 
 
 

VODEVIL MUSICAL 
DISSABTE 26 DE MAIG a les 21:00 hores 

 
 
 
 

BASTARDA’S RELOADED 
 
 

Un vodevil familiar i molt musical protagonitzat per la família Bastarda, una 
important saga de vedettes catalanes d’èxit internacional (o així s’anomenen a 
elles mateixes). 
Caroline Bastarda i Eudald Capdevila, acaben de ser pares de la que, en cas 
de seguir l’ofici, serà la setena generació de vedettes de la família.  
Mª Dolors Bastarda, la Lola, mare de la Caroline i àvia de la criatura, i ara, a 
més, una sogra absolutament fascinada pel seu gendre Eudald, un jove 
director d’una oficina bancària de Reus, amb qui ha aconseguit casar-hi la 
filla... També la cosina germana de la Lola, la Mª Lluïsa Bastarda, també 
coneguda pel nom artístic de la “Mega Pubilla”, forma part d’aquest cabaret, 
que malgrat el part, que casi ha coincidit amb l’estrena, ha aconseguit aixecar 
el teló. 
“BASTARDA’S RELOADED”, recarregades, remasteritzades i recent parides.  
Ni un part, ni una mare primerenca, poden aturar el show; L’espectacle sempre ha de continuar. 
 
PREU ENTRADA: PREUS ENTRADES: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS 
 

 
 
 

PRESENTACIÓ 
DIUMENGE, 27 DE MAIG a les 11:30h. 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DE LA FIRA DEL VI SOLIDARI 
 

És una iniciativa que neix l’any 2011 fruit de la implicació de set cellers del Masroig, de 
la DO Montsant, que uneixen part de la seva producció per elaborar 2.500 ampolles 
solidàries que es comercialitzen en el marc de la Fira del vi solidari. La recaptació de la 
venda de les ampolles va destinada íntegrament a la recerca en càncer infantil que es 
desenvolupa a l’Hospital Sant Joan de Déu. Els impulsors del projecte van ser Orto vins, 
Coca i Fitó, Dit Celler, Cellers Can Blau, El Vi a Punt, Celler El Masroig i Mas de 
l'Abundància. Actualment continuen en la iniciativa tots els cellers excepte El Vi a Punt i 
Mas de l’Abundància. Des de fa dos anys Masroig vi solidari compta amb el suport de la 
DO Montsant. En les set edicions anteriors, la iniciativa ja ha aportat més de 120.000 euros per seguir avançant cap a 
teràpies personalitzades pels nens que pateixen càncer i que no han respost als tractaments estàndard. 
 
La fira se celebra el primer cap de setmana de juny al Masroig, concretament el dissabte 2 de juny. L’Ajuntament i 
tot el teixit associatiu local col·laboren desinteressadament en aquesta iniciativa. Dues setmanes abans, es fa la 
presentació de la fira amb la presència dels nostres padrins. En aquest ocasió els PADRINS DE LA FIRA seran la 
cantautora MONTSE CASTELLÀ, la comunicadora MONTSE LLUSÀ i l’Entitat BRAVIUM TEATRE. La 
fira del vi solidari és una jornada festiva farcida de nombroses activitats i en què es pot comprar el vi solidari a 10 
euros i degustar els productes dels cellers organitzadors i els d’un celler convidat. Per aquells que no hi poden 
assistir es disposa d’un estoc d’ampolles disponibles per comprar on-line. 
 
 
 
 
 

ENTRADA LLIURE 
 
 
 

 


