
per amor a l’hart
IX FESTIVAL D’ART DE CARRER
L’Hospitalet, 5 i 6 de juliol de 2013, a partir de les 19 h



No cal que s’aixequi el teló, perquè no n’hi ha; ni que la gent, 
amb l’entrada a la mà, busqui el seu seient, perquè tampoc 
no n’hi ha; ni que s’apaguin els llums quan comenci la funció, 
perquè, en tot cas, quan el sol es pon s’han d’encendre. El 
festival Per Amor a L’Hart torna un any més per demostrar 
que artistes i públic són els únics elements necessaris per a 
un espectacle, que en les coses més senzilles de vegades hi 
ha el més important.   

Durant dos dies els artistes de diferents disciplines (dansa, 
circ, teatre, cabaret, música...) i ciutadans i ciutadanes de 
totes les edats prenen la plaça de l’Ajuntament i la rambla 
de la Marina per assistir a representacions de qualitat amb 
una força i una proximitat que refresquen les tardes de l’estiu.  

Els joves artistes tenen l’oportunitat de mostrar el seu treball 
amb un contacte molt directe amb el públic i els ciutadans i 
ciutadanes gaudim d’actuacions compartint l’espai urbà.  

Un any més: que comenci l’espectacle!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

PER AMOR A

L’HART



Arriba la IX edició del festival d’arts escèniques de carrer de 
la nostra ciutat: el Per Amor a L’Hart! 

L’associació Bipol·art aposta, com sempre, perquè la cultura 
sigui al costat de les persones i una eina integradora de 
la societat. Amb aquest objectiu treballem i lluitem per 
transformar els temps difícils que ens ha tocat viure.

¡Más difícil todavía! Tornem a l’estiu amb ganes renovades, 
amb un festival més participatiu amb el públic, amb un toc 
més humorístic i sense deixar de banda la contemporaneïtat 
de la dansa, la música i el circ com a llenguatges d’expressió 
artística. 

Festivals amics que van néixer amb la mateixa voluntat que 
el nostre no han tingut la mateixa sort que els veïns i les 
veïnes de L’Hospitalet, i han perdut l’oportunitat de mostrar 
espectacles gratuïtament a l’espai públic. És per això que 
volem agrair l’esforç de la Regidoria d’Esports i Joventut, que 
sempre ha cregut en la importància d’aquest festival.

Durant els dos dies del festival, el 5 i el 6 de juliol, el carrer 
és nostre. Aprofitem l’oportunitat de gaudir i de retrobar-
nos..., de descobrir que la cultura és allò que roman quan tot 
s’oblida.

Equip Bipol·art



Divendres, 
5 de juliol

Centre Comercial La Farga

17.30 h Acció de malabars, a càrrec de Sergi Pla

Plaça de l’Ajuntament

19 h Alumnes del taller de creació de Bipol·art
19.20 h Companyia Nats Nus
21.15 h Candelaria Antelo & Arthur Bernard Bazin

Rambla de la Marina
(davant de la plaça de Lluís Companys i Jover)

20 h Companyia Trifaldó
21.45 h Tony Clifton Circus
23 h Sloopy Beats

Dissabte, 
6 de juliol

Plaça de l’Ajuntament

20 h Batalla de breakdance
21 h Loco Brusca 
21.45 h Companyia La Macana

Rambla de la Marina 

19 h Companyia Cirkonita 

22 h IV Cabaret Per Amor a L’Hart: 
Sergi Pla, Companyia Psirc, Nalúa Barco, Companyia Balusca 
i Los Circonautas (Banda del Festival). 
Ho presenta: Miner Montell 

23 h Sundaché

ALUMNES DEL TALLER DE CREACIÓ 
DE BIPOL·ART
Exercici d’improvisació
5 de juliol, 19 h
Plaça de l’Ajuntament - 15 min - improvisació de dansa

Direcció: Claudia Solwat
Interpretació: Ariadna Selga, Pau Guerrero, Cristina Bobillo, 
Maite Alay, Mar Batallé, Carlos Reig, Marta Plana, Anabel 
Quiroga, Miguel Murillo, Brenda Berrocal, Marian de la Chica 
i Marta Lozano

El nostre món existeix tal com és només perquè, quan el percebem, 
ens repetim que això és el que és. Malgrat tot, si canviéssim la des-
cripció del món o si deixéssim de fer-ho tal com el coneixem, el món es 
col·lapsaria i deixaria de tenir sentit, i ens obriria noves possibilitats.
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COMPANYIA NATS NUS
Slot
5 de juliol, 19.20 h
Plaça de l’Ajuntament - 25 min - dansa contemporània

Idea original i direcció: Claudia Moresco
Ajudant de direcció: Toni Mira
Creació i interpretació: Gema Díaz, Emili Gutiérrez, Joan Palau 
i Noemí Ventura

Quatre personatges atemporals, carregats de maletes, fan una atura-
da en el seu viatge per compartir amb nosaltres vivències, sensacions, 
mirades, sons i danses que han recollit al llarg del seu recorregut pels 
camins del món.

COMPANYIA TRIFALDÓ
Es3
5 de juliol, 20 h
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet - 50 min - circ

Direcció: Companyia Trifaldó
Interpretació: Tomeu Amer, Jordi Mas i Pau Pañella

Es3 és un espectacle en què es combinen diverses tècniques de circ 
amb tocs de pallasso i dansa acrobàtica. Tres executius trenquen les 
cadenes que els lliguen al sedentarisme i a la rutina de l’oficina. El 
cos és savi, diuen, i la incomoditat començarà a fer-se’ls present, i 
l’actitud i la indumentària reclamaran aire i espai.
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CANDELARIA ANTELO 
& ARTHUR BERNARD BAZIN
Te odiero
5 de juliol, 21.15 h
Plaça de l’Ajuntament - 15 min - dansa contemporània

Direcció: Candelaria Antelo i Arthur Bernard Bazin
Interpretació: Candelaria Antelo i Arthur Bernard Bazin

Te odiero és un procés d’aprenentatge que ens condueix a la recer-
ca d’un llenguatge personal basat en l’expressió física. El treball 
qüestiona els nostres límits i la comunicació elemental a través del 
moviment. Intentem investigar qui som, tot afavorint el vincle amb 
l’espectador mitjançant un espai comunicatiu, obert a la imaginació, 
l’humor i l’emoció.

TONY CLIFTON CIRCUS
Rubbish Rabbit
5 de juliol, 21.45 h 
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet - 50 min - circ

Idea original: Nicola Danesi de Luca i Jacopo Fulgi Danes
Interpretació: Nicola de Luca, Jacopo Fulgi i Enzo Palazzoni

El conill Basura és un anarquista, nascut per donar curs a l’alegria de 
viure i a la llibertat infinita que ens permet estar vius. L’espectacle és 
un joc de ritme ràpid en què les paraules i les accions se succeeixen 
en una cursa a tota marxa. El desig de cada pallasso és trobar el nen 
que s’amaga dins de cada un de nosaltres.LES
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COMPANYIA CIRKONITA
Efecte Doppler 
6 de juliol, 19 h
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet - 50 min - circ

Direcció: Christian Atanasiu
Interpretació: Javier Barroso i Álvaro Guerrero

Després d’intenses deliberacions sobre la curvatura del espai-temps 
i de l’espin de les partícules, vam decidir crear un espectacle de circ 
en què desafiem les lleis de la física. Amb una acurada posada en es-
cena, l’espectacle combina diverses tècniques de circ, com els mala-
bars, l’acrobàcia i els equilibris, amb un joc actoral basat en el clown 
i l’slapstic per aconseguir un llenguatge gestual que connecta amb 
espectadors d’idiomes i edats diferents.

BATALLES DE BREAKDANCE
A càrrec d’Urban Empire
6 de juliol, 20 h - plaça de l’Ajuntament - 45 min - dansa urbana

La competició de breakdance que cada any se celebra en el festival 
Per Amor a L’Hart és un 2 vs. 2 on participen b-boys de tot Cata-
lunya, a fi d’aconseguir ser la millor parella de B-boying del festival. 
El dissabte podrem gaudir dels 8 millors grups, que s’enfrontaran per 
decidir-ne la parella guanyadora.

LOCO BRUSCA
Speerman returns
6 de juliol, 21 h
Plaça de l’Ajuntament - 50 min - clown

Creació i interpretació: Loco Brusca

L’antiheroi desitjat per les dones,  
admirat pels nens i les nenes i envejat 
pels homes. Té preparades delirants, 
hilarants i diferents aventures amb les 
quals et divertiràs.
Espectacle d’èxit mundial, d’estil  
interactiu de clown i circ per a tots els 
públics.LES
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COMPANYIA LA MACANA
Ven
6 de juliol, 21.45 h
Plaça de l’Ajuntament - 15 min - dansa contemporània

Direcció: Alexis Fernández i Caterina Varela
Interpretació: Alexis Fernández i Caterina Varela

Ven és la primera creació de Caterina Varela i Alexis Fernández junts, 
una peça de petit format que ha aconseguit una gran acceptació en 
circuits internacionals des de la seva estrena, l’any 2008, a l’Havana. 
Ha estat premiada en diferents ocasions, com en el Certamen Co-
reográfico de Madrid, l’any 2008, on aconsegueix el primer premi, el 
premi del públic i el premi de la crítica, i en el Certamen Internacional 
de Coreografía Burgos & New York, l’any 2009, amb el premi SGAE.

PER AMOR A L’HART
6 de juliol, 22 h - rambla de la Marina 
amb avinguda del Carrilet - 70 min - circ

Sergi Pla, Companyia Psirc, Nalúa Barco, 
Companyia Balusca i Circonautas (banda 
del Festival). Ho presenta: Miner Montell

MINER MONTELL
Presentador
Pallasso professional des de fa més de 
vint anys, i aficionat, des dels tres. Ha 
fet de presentador en diferents esdeve-
niments amb tant d’èxit que ha muntat 
una verdureria. Tal com està el mercat, 
darrerament està intentant que li llancin, 
sobretot, verdures ecològiques.

SERGI PLA
Malabarisme
Arriba un dia en què els records puntuals 
que tens són l’única riquesa de tot el que 
has viscut.

COMPANYIA BALUSCA
Fent palanca
Una parella entranyable forma una con-
cordança apassionant. Junts arrisquen 
el físic amb humor per trobar noves for-
mes de fer i reflexionar. A través d’una 
espectacular i rigorosa disciplina de circ, 
gaudirem de la intensitat del risc. Mit-
jançant la bàscula amb equilibris, ens 
oferiran un sorprenent joc acrobàtic, 
fresc, dinàmic i molt divertit

IV cabaret
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LOS CIRCONAUTAS
Banda del Festival
Quatre inquiets multiinstrumentistes, amb molts anys d’experiència 
—tant en la música com en les arts escèniques—, formen aquest 
combo en el qual tot és possible. Valents navegants, en la seva música 
hi ha des de melodies i composicions originals fins a les versions més 
variades. S’atreveixen amb qualsevol estil, qualsevol format i totes les 
bogeries que se us passin pel cap. Una nau musical a la recerca de 
l’energia que converteixi en màgics els números de circ i les expe-
riències escèniques.

COMPANYIA PSIRC
Lab
Sense por, agafar una mà que et dema-
na ajut per compartir-hi la vida. Sentir la  
força de l’altre per sortir del cub on, sen-
se adonar-te’n, t’hi has trobat encaixat... 
Mans-mans, dibuixar una nova reali-
tat compartida on tot és possible, amb 
l’escolta i la confiança de l’altre; una nova 
intimitat en parella on descobrir noves 
formes, nous moviments, nous equilibris 
per aprendre en companyia.

Deixar-se anar
Potser no caure, relliscar... com si el riu 
et portés cap al mar, així de dolç... Suspe-
sa a dalt del pal, sembla oblidada, fràgil... 
Silenciosament, penjada en aquell indret 
del món que no pertany a ningú, cau sen-
se por. I en la caiguda troba la bellesa de 
tot allò que vas perdent. En el relliscar 
s’hi intueix la il·lusió, l’esperança d’una 
nova pujada, per ballar infinitament la 
dansa de tots aquells que perdem i guan-
yem cada dia.

NALÚA BARCO
El gran faquir
Arriba el faquir, amb el seu aire de 
misteri, per sorprendre les ments més  
incrèdules. Un recorregut contemporani 
per les tècniques mil·lenàries de faquir. 
Les seves fantàstiques proves, unides a 
l’absurd del seu personatge, fan del fa-
quir una proposta innovadora i original.

ZIGA-ZAGA 
D’ESPECTACLES
Escenografies inflables
Companyia fundada l’any 1998, 
a Barcelona, per professionals 
i col·laboradors procedents de 
diverses àrees de l’espectacle 
i la creació, especialitzats en 
la producció i creació pròpia 
d’elements escenogràfics, ma-
joritàriament inflables per a es-
pectacles, esdeveniments i apli-
cacions artístiques.



ESPAI CHILL OUT
A càrrec de La Resistència

SLOPPY BEATS
5 de juliol, 23 h - rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
Quartet format per bateria, baix, guitarra i saxòfon, el grup Sloppy 
Beats combina ritmes directes i contundents del funk amb harmo-
nies de jazz. La majoria del seu repertori són composicions pròpies, 
complementades per algunes versions. Tenen influències de The 
Meters i de Weather Report, entre d’altres.

SUNDACHÉ
6 de juliol, 23 h - rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
Les cançons de Sundaché van néixer presoneres, concretament a les 
presons de La Model i de Quatre Camins. Durant quatre anys, Nacho 
López va oferir tallers i va fer enregistraments dins les presons. Va 
ser al mòdul DAE de Quatre Camins, en una d’aquestes sessions, 
on va conèixer Mario Roca, i va quedar impressionat per la força i la 
profunditat de les seves composicions, a més de la qualitat de la seva 
veu i de la seva tècnica amb la guitarra. A partir d’aquí, es va crear 
una formació estable de músics (amb membres de La Troba Kung-
Fú, Muchachito, Cheb Balowski i O Jarbanzo Negro, entre d’altres) 
per portar als escenaris les rumbes i composicions d’en Mario.

Europa | Fira 

Europa | Fira 
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HI COL·LABORA:


