


  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PREMSA 
 



PRESENTACIÓ 

Després de l’èxit de la primera edició, el Festival Claca d’arts escèniques a l’aire lliure celebrarà 
enguany la seva segona edició.  Durant el cap de setmana del 12, 13 i 14 de juliol, el Festival 
Claca presentarà a Llançà més d’una desena d’espectacles i diferents activitats que es 
representaran en escenaris poc habituals com places, carrers, platges i racons del poble.  
  
En aquesta segona edició el Festival Claca reafirma els seus objectius marcats l’any passat: 
descontextualitzar les arts escèniques del seu entorn habitual i apropar-les a nous públics; tots 
els espectacles gratuïts; propostes interdisciplinàries, circ, dansa, teatre, música i tallers d’arts 
escèniques on el públic pugui crear i experimentar; i propostes dirigides a tot tipus de públic.  
Seguint amb la mateixa línia que l’any anterior, el Festival Claca presenta companyies amb una 
trajectòria artística consolidada però, al mateix temps, vol donar suport als creadors emergents  i 
ser una plataforma de creativitat i talent. És per aquest motiu que enguany s’ha obert una 
convocatòria pels artistes i companyies emergents perquè presentessin les seves propostes 
escèniques.  
 
El Festival Claca 2013 ha aconseguit la complicitat d’altres institucions culturals i educatives que 
faran que enguany el festival presenti propostes més consolidades i interessants, entre les que 
destaquem una col·laboració amb el Mercat de les Flors, el Festival Besmina, la Fira del Circ o la 
companyia de dansa Mal Pelo, Premi Nacional de Dansa 2009.   
Tanmateix segueix apostant per la col·laboració amb la societat civil de la mateixa població, ja 
que confia en el poder de la vida cultural com a element de cohesió social i de millora de les 
relacions socials. Aquest any, amb col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Llançà, 
inaugurem una ruta de tapes Claca que organitzaran els bars-restaurants de Llançà. 
 
Volem que el Festival Claca continuï omplint els carrers i places de Llançà d’il·lusió, emocions 
intenses i festa.  
Benvinguts tots aquells que hi assistiu. 
 
 
 
 



CLACA EMERGENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Festival Claca inaugura aquest any 2013 una nova secció, el CLACA EMERGENT, pensat per a 
promocionar companyies i creadors emergents. L’organització ha obert una convocatòria dirigida 
a totes les companyies d’arts escèniques interessades en participar en aquesta segona edició del 
Festival Claca.  
Pel que fa a la tipologia de les propostes, hi tenen cabuda els projectes de teatre, circ i dansa 
pensades per mostrar-se a l’aire lliure i destinada a qualsevol tipus de públic.  
 
El 15 de maig s’acaba el termini de presentació de projectes i es reben propostes de més de 20 
companyies d’arreu de Catalunya, Espanya, Europa i fins i tot transoceàniques. Tots els 
espectacles presentats són de gran qualitat i fan difícil la tasca d’escollir-ne 5 per presentar-los al 
Festival Claca.  
Paral·lelament es conviden els programadors de la Fira del Circ perquè vegin aquestes  propostes 
emergents i escullin una companyia que es programarà per l’any vinent a la Fira de Circ de la 
Bisbal.   



PROGRAMACIÓ 
DIVENDRES 12 DE JULIOL 
20:00h. Paraguataxis, espectacle d’animació a càrrec de la Cia La Fresca. Espai de sortida: 
Passeig Marítim. 
20:00h. Imagina-riu’m, espectacle de clown per al públic familiar a càrrec de 
Somrius&Moneli. Espai: Passeig Marítim. 
21:00h. Improcedentes, teatre d’improvisació a càrrec de la Cia. Improcedentes. Espai: Plaça 
Catalunya.  
21:00h. Viatge a Decàlm, teatre sensorial a càrrec de Decàlm Teatre Sensorial. Cal inscripció 
prèvia. Espai: Platja de la Farella.  
22:00h. Volante, espectacle inaugural de dansa aèria a càrrec de la Cia Estampades. Espai: 
Plaça Major.  
  
DISSABTE 13 DE JULIOL 
11:00h. Taller-concert per a nadons a càrrec d’Abiabaï, música per a nadons. Edat: de 0 a 3 
anys. Cal inscripció prèvia. Espai: Escola d’Art Coreogràfic. 
17:00h. Segon sessió de taller-concert per a nadons a càrrec d’Abiabaï, música per a nadons. 
Edat: de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. Espai: Escola d’Art Coreogràfic. 
18:00h. Paraguataxis, espectacle d’animació a càrrec de la Cia La Fresca. Espai de sortida: 
Plaça Major. 
18:30h-20:00h. El circ de les golfes, taller de circ a càrrec de la Cia Los Herrerita. Espai: Pineda 
del Port. 
20:00h. Espectacle guanyador de la categoria d’arts escèniques del Festival Besmina. Espai: 
Pineda del Port. 
21:00h. Viatge a Decàlm, teatre sensorial a càrrec de Decàlm Teatre Sensorial. Cal inscripció 
prèvia. Espai: Platja de la Farella.  
22:00h. Somnis de sorra, espectacle multidisciplinari a càrrec de la Cia Borja y tu que pintas. 
Espai: Plaça Major. 
23:00h. Concert d’humor a càrrec dels Mali Vanili. Espai: Pàrquing de la Gola. 
00:30h. Elektric Circus amb visuals a càrrec de El Fresc. Dj i clowns malabaristes a ritme de 
swing electrònic a càrrec de Somrius&Moneli i Siveart Dj. Espai: Pàrquing de la Gola. 
  
DIUMENGE 14 de JULIOL 
12:00h. El petit príncep, representació del taller de teatre per a nens a càrrec de l’Associació 
Xarxa. Espai: Casa de Cultura.  
18:00h i 19:30h. Una història moguda, taller de dansa intergeneracional per a nens i mares, 
pares o avis a càrrec de BdDansa, Toni Jodar  i Conxita Sesé. Edat:  A partir de 5 anys. Espai: 
Escola d’Art Coreogràfic. Cal inscripció prèvia. 
19:30h. Elegantia, espectacle de circ a càrrec de la Cia. Bauala. Espai: Plaça Major.  
21:00h. Enfila S.A., espectacle de circ i dansa a càrrec de la Cia. Estampades. Espai: Pàrquing 
de la Gola. 
22:00h.Cançó d’estiu, espectacle de dansa a càrrec de la Cia Mal Pelo, Premi Nacional de 
Dansa 2009. Espai: Placeta del c/de les Llances. 



 
 
  
  
  
 
 
 
 SINOPSI: Una flota de Paraguataxis irromp en un poble per instal·lar-hi una nova oficina del 

transport més ecològic i saludable del moment. Un cop munten la centraleta telefònica i 
ofereixen un primer número musical s’inicia l’acció, on els cinc paraguataxistes corren amunt i 
avall oferint protecció del sol o de la pluja sota un vistós paraigües groc i negre. Després de 
transportar passatgers per les places i carrers i atendre trucades i clients, faran una cercavila 
musical per acomiadar-se.  

 Paraguataxis és un espectacle que juga amb la interacció del públic amb l’objectiu de fer-lo 
partícip de les rocambolesques històries, animar els carrers de Llançà i convertir-se en el 
‘transport oficial’ d’aquesta segona edició del Festival.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Cia La Fresca és una companyia teatral emergent de 

Barcelona fundada el 2006, constituïda com a associació des de l’any 2010. Neix com un espai 
d’innovació, originalitat i creació col·lectiva. Busca acostar el teatre a la societat i fer partícip a 
l’espectador del joc teatral. Des de la seva creació ha realitzat 8 obres de sala, entre les que 
destaca Lisístrata. El Musical (2012), que va rebre el premi Jove Proposa! 2010. La companyia 
realitza també espectacles d’animació, tots ells de creació pròpia.  

 Paraguataxis s’ha presentat a la Festa Major de Sants 2012 i off de Fira de Tàrrega 2012. 
 

  Companyia: LA FRESCA 
  Espectacle: Paraguataxis 
   http://www.iusiteatro.com 

 
Divendres, 12 de juliol – 20:00h. Passeig Marítim / Dissabte, 13 de juliol – 18:00h. 
Plaça Major. Animació al carrer 

http://www.iusiteatro.com/�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: Somrius & Moneli presenten l’espectacle Imagina-riu’m (Imagina i Riu-me), l’art de 

descontextualitzar...més enllà dels Malabars! Un espectacle multidisciplinar per experimentar un 
conjunt de sensacions al voltant dels instruments clàssics del món del circ. Perquè de la mà de 
Somrius i Moneli, res és el que sembla...i tot pot ser... 

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA:  Gerard Rius i Jordi Moner formen el duo de pallassos 

Somrius & Moneli, amants del fer riure. Els seus espectacles són multidisciplinaris: clown, 
malabars, equilibris, acrobàcia, música i humor gestual. Amb més de 5 anys d’experiència en el 
món de la faràndula han presentat els espectacles Turrats Circus, Mom del Som, Llumàtics, 
Imagina-Riu’M, La Nina d’Aire. L’any 2009 creen un programa Traient el Nas a televisió costa 
brava. Des de l’any 2010 realitzen shows musicals a la ràdio somreggaefm.  

 

  Companyia: SOMRIUS&MONELI 
  Espectacle: Imagina-riu’m 
 http://turratscircus.wix.com/monerius 

 
Divendres, 12 de juliol – 20:00h, Passeig Marítim. Clown 

http://turratscircus.wix.com/monerius�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: L’espectacle Improcedentes consta d’una sèrie de jocs de improvisació teatral 

interpretats per tres actors que, durant l’espectacle, aniran  afegint els suggeriments que el 
públic proposi. Una figura de presentador farà de nexe entre els actors i els espectadors fent que 
l’espectacle sigui dinàmic i divertit en tot moment, jugant amb el públic i les seves propostes. 
Amb els diferents jocs de improvisació els actors donaran corda a la comèdia per mitjà de la 
creativitat, de l’ús de la mímica, la imaginació i l’enginy utilitzant les propostes dels espectadors.  

  
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: La companyia teatral Improcedentes. Cia Adriana va ser 

fundada per Andreu Casanova el 2012 com a plataforma per unificar varis projectes teatrals de 
diverses disciplines artístiques: els monòlegs còmics, els sketches còmics i el teatre 
d’improvisació. Actualment tenen tres obres que estan de gira per diferents llocs d’Espanya.  

 L’espectacle Improcedentes ha fet ja més de 100 actuacions en sales diverses.  

  Companyia: IMPROCEDENTES 
  Espectacle: Improcedentes 
https://www.facebook.com/improced
entes 

 
Divendres 12 de juliol – 21:00h, Plaça Catalunya. Improvisació teatral 

https://www.facebook.com/improcedentes�
https://www.facebook.com/improcedentes�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: Camí a Decàlm és una proposta innovadora multidisciplinar que combina actuació, 

música en directe i dansa. Pretén endinsar al viatger al món dels seus propis somnis, de les seves 
il·lusions. En un petit poblat de ‘tipis’ (tendes dels indis) es crea un circuit pel qual va circulant el 
públic i va vivint diferents experiències. La màgia del teatre sensorial és que experimentes olors, 
sabors, tacte i sobretot experiències internes, sovint en la foscor.  

 Aquesta proposta té l’accés limitat. Cada 10 minuts entra 1 persona  a fer el recorregut per cada 
tipi i per tant, caldrà reservar la teva plaça amb antelació.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: La companyia Decàlm Teatre Sensorial és una companyia 

professional de teatre sensorial. La seva trajectòria s’inicia el 2011 i han presentat en diverses 
ocasions l’espectacle Bacus i Viatge a Decàlm a la Bisbal, Calonge i al Montseny.  

 En el teatre sensorial s’elimina la barrera amb el públic, de manera que els espectadors 
comparteixen amb els actors un únic espai. El públic transita per un circuit, en el qual podrà 
descobrir i experimentar no només a nivell visual i auditiu, sinó també, a través del gust, el tacte 
i l’olfacte.  

 

  Companyia: DECÀLM TEATRE                                    
SENSORIAL 
  Espectacle: Viatge a Decàlm 
  http://www.teatresensorial.com/ 

 
Divendres, 12 de juliol – 21:00h / Dissabte, 13 de juliol – 21:00h, Platja de la 
Farella. Teatre sensorial. Inscripció prèvia.  

http://www.teatresensorial.com/�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 SINOPSI: La Cia Estampades presenten Volante, un espectacle on donen forma i volum a l’espai 

buit, doten de moviment a les emocions, juguen a aconseguir allò impossible i somnien a tocar 
allò impalpable. Amb Volante, volen estampar a cada pas un món ple de possibilitats, on cada 
color et pugui aportar una nova sensació.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Estampades és una companyia que neix l’any 2010, de les 

arrels de la cia Deambulants, i està formada per Berta Escudero, Mariona Moya i Paula Radresa, 
tres artistes multidisciplinars apassionades per les arts de carrer. Formades en diferents 
disciplines artístiques com la dansa aèria, el circ i el clown, uneixen els seus coneixements per 
investigar en noves formes escèniques.  

 Afincades a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt, parteixen del treball físic i la investigació 
corporal per desenvolupar la seva feina, una fusió entre dansa contemporània i les tècniques 
aèries, per intentar conquerir tot allò que queda per damunt seu.  

 En la seva trajectòria destaquen l’actuació a la Fira del Circ de la Bisbal, la Mostra d’Igualada,  
l’espectacle inaugural dels Special Olimpics a Figueres, la inauguració del Bosc de la Pineda de 
Mariscal, l’espectacle inaugural de la nau Cosentino a Lyon, i la participació com a artistes 
residents a la Sala Royale. 

 

  Companyia: ESTAMPADES 
  Espectacle: Volante 
https://www.facebook.com/estampades.estupendules?fref
=ts 

 
Divendres, 12 de juliol – 22:00h, Plaça Major. Dansa aèria. Espectacle inaugural.  

https://www.facebook.com/estampades.estupendules?fref=ts�
https://www.facebook.com/estampades.estupendules?fref=ts�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: Els nous nats són persones amb el màxim potencial d’audició i com tothom, necessiten 

escoltar varietat de sons i timbres de qualitat, estructures riques, estils diversos, harmonies 
diferents...però quan tenen l’oportunitat d’anar a un concert? 

 En aquest taller concert es cerca acostar la música als nadons de 0 a 3 anys a partir de la dansa, 
instruments acústics, estris de percussió, materials de diferents textures i olors. I sempre 
compartir l’experiència amb la família.  S’ofereix al nadó i la seva família un repertori adaptat a les 
seves necessitats i sobretot a la seva exigència.  

  
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Abiabaï Música per a Nadons és una companyia formada 

per Neus Masó, Queralt Prats, Adur Ugalde i Faló Garcia, músics i ballarins que fruit de la seva 
passió per l’art pels més menuts de casa, van coincidir en la formació del músic i pedagog Paulo 
Lameiro (Concerto para bebés). A partir d’aquella experiència, han creat la companyia per tal 
d’acostar la música i la dansa als més menuts.  

 
 

  Companyia:  ABIABAÏ, música per a nadons 
  Espectacle: Taller concert per a nadons 
  Edat: 0 a 3 anys 

 
Dissabte, 13 de juliol – 11:00h / 17:00h, Escola d’Art Coreogràfic. Música per a 
nadons. Cal inscripció prèvia 



 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: Circ a les golfes és un taller de circ ambientat a les golfes d’una casa antiga on les 

andròmines que allà s’amunteguen ens serveixen de suport per instal·lar el material circense i 
per obrir-nos al joc de la imaginació i la creativitat. I tot acompanyat d’una banda sonora 
d’època.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: La companyia de circ Los Herrerita està formada per tres 

membres (Joan Lluís Montero ‘Skate’, David Herrera i Marcel Aguilar) i es va formar a mitjans de 
l’any 2005 a Barcelona. La companyia es va donar a conèixer a partir del 2006 amb l’espectacle 
The Flamingos. A l’actualitat els tres segueixen vinculats a l’Ateneu on donen classes per a nens i 
nenes de 6 i 14 anys a l’Escola Infantil de Circ. També estan vinculats amb l’escola Rogelio Rivel i 
la companyia Desastrosus Circus amb qui realitzen tallers i difonen les tècniques de circ arreu del 
territori català.  

 

  Companyia: LOS HERRERITA 
  Taller de circ: Circ a les golfes 
  http://www.losherrerita.com/ 

 
Dissabte 13 de juliol – 18:30h. Pineda del Port. Taller de circ 

http://www.losherrerita.com/�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: La companyia Borja y tu que pintas presenta Somnis de Sorra, un espectacle 

multidisciplinari que combina art amb sorra, circ, música en directe, titelles de gran format i 
pintura ràpida. Només amb les mans i sorra sobre un vidre, l’il·lustrador Borja González mostrarà 
històries emocionants projectades en una gran pantalla. Passarà per diferents atmosferes només 
amb un moviment de les seves mans. Pura inventiva i creació que no deixa a ningú indiferent. Tot 
l’espectacle està acompanyat pel músic Roc Sala Coll.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: La companyia Borja y tu que pintas està formada per Borja 

González, il·lustrador i artista de circ. Els seus espectacles multidisciplinaris van acompanyats del 
músic Roc Sala i Coll.  

 L’espectacle Somnis de Sorra ha estat presentat amb molt d’èxit a ciutats de Catalunya i arreu 
d’Espanya entre les que destaquen Barcelona, Badajoz, Málaga i La Rioja.  

 
 

  Companyia: BORJA Y TU QUE PINTAS 
  Espectacle: Somnis de Sorra 
  http://www.borjaytuquepintas.com/ 

 
Dissabte, 13 de juliol – 22:00h. Plaça Major. Espectacle multidisciplinari 

http://www.borjaytuquepintas.com/�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: Mali Vanili és un duet inclassificable d’humor sense acudits. El seu espectacle Mali 

Vanili fa un recorregut per a la història d’aquests dos personatges perduts en la recerca del seu 
propi estil, dels seus èxits i els seus fracassos, a través de diàlegs i cançons. En el seu concert 
presenten un repertori atípic que va del Hip-Hop a la Bossa Nova, passant per les balades dels 
80’s, l’Indie més folklòric i molts més gèneres diversos. Actualment han presentat el seu 
videoclip ‘Espanya, carinyo, lo nostre no funciona’, que en un període molt breu de temps ha 
aconseguit un èxit trepidant.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Miquel Malirach (Mali) i Jofre Borràs (Vanili) donen vida a 

Mali Vanili. A través de lletres enginyoses, joc de paraules, relacions fonètiques impossibles i 
enormes dosis d’humor, aconsegueixen crear una atmosfera en la què el públic queda atrapat de 
principi a fi.  Amb el seu concert Mali Vanili han estat al Teatreneu de Barcelona i ara recorren 
per altres indrets de Catalunya.  

 Miquel Malirach (Mali) es gradua en Art Dramàtic a l’escola El galliner. Participa en diferents 
obres de teatre com ‘Cop de Rock’ de Dagoll Dagom, ‘Vida Privada’, ‘El dúo de la africana’, ‘Cançó 
d’amor i guerra’ i ‘The Backroom’. Ha format part de diferents formacions musicals com 
l’Orquestra Costa Brava i ha fet diverses aparicions a ‘El cor de la ciutat’  ‘Cubicles’.  

 Jofre Borràs (Vanili) es forma a l’escola internacional Philippe Gualier de Londres i es llicencia en 
Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha participat en tres espectacles de 
Dagoll Dagom, ‘Cacao’, ‘La nit de Sant Joan’ i ‘Cop de Rock’ i en les sèries ‘Psico-express’, 
‘Sagrada família’, ‘El cor de la ciutat’, ‘Ventdelplà’, ‘Kubala, Moreno i Macnchón’ o ‘Jet Lag’.  

  Companyia: MALI VANILI 
  Concert d’humor – Mali Vanili 
  http://www.malivanili.cat/ 

 
Dissabte, 13 de juliol – 23:00h. Pàrquing de la Gola. Concert d’humor 

http://www.malivanili.cat/�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: Elektric Circus és un show musical compost per Siveart dj i els clowns i malabaristes 

Somrius & Moneli, amb l’objectiu de fer ballar al públic amb música alegre, projeccions 
artístiques i performance. Reuneix un grup de dj’s centrats en estils com l’electroswing, balkan, 
nu-funk, disco...música que transmeti una especial alegria i ganes de ballar. És un espectacle on 
es fusiona música amb un espectacle de circ compost de vàries disciplines com els malabars. Els 
clowns interactuaran amb el públic des de l’escenari per tal de dinamitzar i fer participar a 
tothom a la Festa. 

 L’Elektric Circus del Festival Claca presentarà unes projeccions artístiques úniques i exclusives 
creades per a l’ocasió a càrrec de El Fresc, una plataforma dedicada a la creació i divulgació de 
l’art en tots els seus components.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Elektric Circus està format pels clowns Gerard Somrius i 

Jordi Moner, que formen la cia Somrius&Moneli, i per Siveart Dj.  
 Elektric Circus ha estat presentat a les Barraques de Girona 2012, Carnaval a l’Alternativa Bar, 

FokinVerneda, Somreggae Spring Fest’13, Urban Festival Santa Creu’13, City Hall Bcn, Plata 
Somreggae Fest i Barraques de Moncada ‘13, entre d’altres.  

 
 

  Companyia:  SOMRIUS&MONELI i  SIVEART DJ 
  Espectacle: Elektric Circus 
  http://turratscircus.wix.com/monerius 

 
Dissabte, 13 de juliol – 00:30h. Pàrquing de la Gola. Música i clown 

http://turratscircus.wix.com/monerius�


 
 
  
  
  
 
 
 
  
 SINOPSI: L’Associació Xarxa de Llançà realitza un taller de teatre del 25 al 29 de juny , dirigit a 

nens de 6 a 14 anys a càrrec de Mercè Miró i Laia Ricart. Enguany es treballarà l’obra El petit 
príncep que celebra el setantè aniversari.  

 L’obra es representarà dins el festival, i l’escenografia anirà a càrrec de l’escultor Nico Nubiola.  
 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: L’associació de Teatre Xarxa neix a Llançà aquest 2012 amb 

l’objectiu de promocionar i difondre el teatre entre els més menuts i no tan menuts que viuen a 
la població.  Aquesta associació forma part de la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de 
Catalunya, que l’any 1972 va començar a fer programacions estables de teatre per a nens i nenes 
arreu del país amb el nom de Moviment Rialles de Catalunya, delegació funcional d’Òmnium 
Cultural. El 1995, una cinquantena d’aquests grups de voluntaris constitueixen la Fundació Xarxa. 
Actualment són més de 60 grups locals actius repartits a 24 comarques que integren l’entitat i 
segueixen treballant amb el mateix objectiu: mantenir el compromís amb la llengua, la societat i 
la cultura a través de les arts escèniques per a públic infantil, juvenil i familiar.  

 

   ASSOCIACIÓ XARXA 
   El petit príncep  
   

 
Diumenge 14 de juliol – 12h. Casa de Cultura. Taller de teatre 



 
 
  
   
 
 
 
  
 
 
 SINOPSI: Una història moguda és un taller intergeneracional de dansa i moviment a càrrec de 

BdDansa, Toni Jodar i Conxita Sesé. És un taller per a tota la família que permet descobrir amb el 
propi cos els diferents llenguatges de la dansa i la seva evolució, del clàssic als llenguatges 
contemporanis. L’objectiu del taller és apropar la dansa a la gent i la seva tasca pedagògica fa que 
tots els públics puguin assistir-hi.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Toni Jodar, ballarí i coreògraf amb més de 25 anys 

experiència, amplia els seus estudis en diverses temporades als EEUU. Al llarg de la seva 
trajectòria com a ballarí ha col·laborat amb artistes com Cesc Gelabert, La Fura dels Baus o 
Comediants.  

 Actualment compagina les seves activitats pedagògiques i l’assistència a la coreografia de 
Gelabert-Azzopardi, cia de dansa. Es dedica a la difusió amb el projecte ‘Explica Dansa’ i ‘La 
dansa no fa por’ pel qual va rebre una Menció Especial de les Arts Escèniques del ‘Premi Ciutat 
de Barcelona 2002’ i el Premi 2006 de l’Associació de professionals de la dansa de Catalunya’.  

  

Companyia: BdDANSA / TONI JODAR i CONXITA 
SESÉ  
  Espectacle: Una història moguda 
  Edat: a partir de 5 anys. Col·laboració amb el 
Mercat de les Flors 

 
Diumenge, 14 de juliol – 18:00h / 19:30h. Escola d’Art Coreogràfic. Taller de 
dansa. Inscripció prèvia 



 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 SINOPSI: Elegantia és un espectacle de circ en clau d’humor ple de peripècies, habilitats i 

sorpreses amagades dins el bagul del protagonista i els seus ajudants. El que no sospiten és que 
res sortirà com ells es pensen quan en el misteriós bagul apareix un quart personatge que els 
portarà a viure noves emocions i els farà descobrir un món fascinant ple d’equilibris acrobàtics i 
arriscades aventures aèries. L’espectacle inclou diferents llenguatges: clown, malabars, equilibris 
acrobàtics, acrobàcies aèries i música.   

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: La companyia Bauala es forma l’any 2009 amb quatre 

artistes provinents del món del circ. El seu primer espectacle Uala-Kadabra realitza més d’una 
vintena de representacions.  L’any 2011 modifiquen l’espectacle sota la direcció de Pablo Vega, 
amb una nova escenografia i vestuari, ara amb el nom d’Elegantia.  

 
 

  Companyia: BAUALA 
  Espectacle: Elegantia 
  http://bauala.blogspot.com.es/ 

 
Diumenge 14 de juliol – 19:30h. Plaça Major. Circ 

http://bauala.blogspot.com.es/�


 
 
  
   
 
 
 
  
 
 
 SINOPSI: Dues dones treballadores comencen el seu dia laboral a una fàbrica tèxtil. En un 

principi tot transcorre com un dia normal de treball, però un accident farà que la rutina es 
tergiversi i es vegin obligades a enfrontar-se a les seves pors per superar el problema. La seva 
vida mecànica, automàtica, monòtona i irreflexiva s’obrirà cap a nous camins inexplorats fins 
aleshores.  

 Aquest projecte inèdit es presenta per primera vegada i el Festival Claca l’acull amb molta il·lusió. 
L’espectacle barreja tècniques de circ aèries amb la dansa-teatre i el clown. Les seves intèrprets 
juguen i ballen amb els diferents elements, reinventant així les diferents tècniques portant-les al 
seu món imaginari.  

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Estampades és una companyia que neix l’any 2010, de les 

arrels de la cia Deambulants, i està formada per Berta Escudero, Mariona Moya i Paula Radresa, 
tres artistes multidisciplinaris apassionades per les arts de carrer. Formades en diferents 
disciplines artístiques com la dansa aèria, el circ i el clown, uneixen els seus coneixements per 
investigar en noves formes escèniques.  

 Afincades a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt, parteixen del treball físic i la investigació 
corporal per desenvolupar la seva feina, una fusió entre dansa contemporània i les tècniques 
aèries, per intentar conquerir tot allò que queda per damunt seu.  

  

  Companyia: ESTAMPADES 
  Espectacle: Enfila S.A. 
https://www.facebook.com/estampades.estupendules?fr
ef=ts 

 
Diumenge, 14 de juliol – 21:00h – Pàrquing de la Gola. Espectacle multidisciplinari 

https://www.facebook.com/estampades.estupendules?fref=ts�
https://www.facebook.com/estampades.estupendules?fref=ts�


 
 
  
   
 
 
 
  
 
      ©JORDI BOVER 

  
 SINOPSI: Amb el nom de ‘cançons’ Mal Pelo crea petites peces coreogràfiques per a ciutats i 

indrets específics. En aquest cas, proposem per al Festival Claca de Llançà una espectacle d‘uns 
20 minuts de durada amb els dos co-directors de Mal Pelo, María Muñoz i Pep Ramis, amb 
materials coreogràfics i de vídeo dels darrers treballs del grup. Una adaptació del llenguatge 
artístic de Mal Pelo per a la vila de Llançà. 

 
 BREU HISTÒRIA DE LA COMPANYIA: Al mes de gener de 1989, María Muñoz i Pep Ramis formen 

el grup de dansa Mal Pelo. Des dels començaments, el grup ha basat el seu treball en una 
recerca constant de llenguatges. D'aquesta travessia de llenguatges naixeran algunes propostes 
escèniques arrelades en una transversalitat neta, senzilla i profunda. Durant els seus primers 
anys, el grup realitza nombroses gires (Europa, EEUU, Orient Mitjà i Amèrica del Sud), activitat 
combinada amb períodes de creació a diversos països. Aquesta itinerància provoca un intercanvi 
d'idees, tècniques i mètodes de treball amb altres creadors que allò farà que el grup reforci la 
seva investigació artística.  

 Al 2001 Pep Ramis i María Muñoz impulsen L'animal a l'esquena, un centre de creació i 
intercanvi multidisciplinari en una masia de 19 hectàrees situada a Celrà (Girona).  

 

  Companyia: MAL PELO 
  Espectacle: Cançó d’estiu 
  http://www.malpelo.org/ 

 
Diumenge, 14 de juliol – 22:00h – Plaça del c/de les Llances. Dansa 

http://www.malpelo.org/�


COMPLICITATS 

El Festival Claca ha aconseguit en aquesta segona edició la complicitat d’algunes institucions 
culturals consolidades i altres festivals de Catalunya per tal d’establir una col·laboració mútua 
que ajudi a crear, fomentar i divulgar les arts escèniques arreu del nostre país.  
 
FESTIVAL BESMINA. BARCELONA http://besmina.wordpress.com/ 
Besmina neix l’any 2008 fruit d’una trobada entre els dinamitzadors juvenils de dos equipaments 
municipals. És un projecte transfronterer creat, organitzat i gestionat des de l’Espai Jove La Mina 
(barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs) i Centre Cívic Besòs (barri del Besòs, Barcelona).  
El festival Besmina és una convocatòria dirigida a joves artistes i grups, menors de 30 anys, amb 
propostes musicals, escèniques, visuals o plàstiques. La convocatòria s’estructura en tres 
disciplines diferents: musical, escènica (dansa, teatre, circ, performance) i visual-plàstica 
(pintura, fotografia, escultura, videocreacions). 
El guanyador de la categoria escènica formarà part de la programació 2013 del Festival Claca. 
 
 
FIRA DE CIRC, LA BISBAL http://www.firadecirc.org/ 
La Fira de Circ al carrer de La Bisbal de l’Empordà és un Festival de Circ i teatre de carrer que té 
lloc el tercer cap de setmana de juliol i que aquest any arriba a la seva quinzena edició. La 
voluntat d’aquest festival és oferir una programació diversa, engrescadora i atractiva dirigida a 
tots els públics i per a totes les edats. 
Els programadors de la Fira de Circ assistiran al Festival Claca per tal de veure les propostes del 
Claca Emergent. Dels 5 espectacles emergents, n’escolliran un per programar-lo en la pròxima 
edició a la Fira de Circ 2014. Aquesta col·laboració dóna una oportunitat a les companyies i 
artistes emergents per presentar el seu espectacle a altres festivals més consolidats.  
 
 
MERCAT DE LES FLORS http://mercatflors.cat/ 
El Mercat de les Flors és una institució cultural consolidada que presenta propostes d’arts 
escèniques a la ciutat de Barcelona. Està considerat un centre de referència per a la investigació, 
producció, creació i difusió de la dansa i les arts de moviment.  
El Mercat de les Flors col·labora amb el Festival Claca amb l’organització del taller de dansa 
intergeneracional Una història Moguda a càrrec de BdDansa, Toni Jodar i Conxita Sesé. Aquest 
taller permetrà conèixer l’evolució i diferents estils de la dansa i aprofundir-ho amb els 
participants. 

http://besmina.wordpress.com/�
http://www.firadecirc.org/�
http://mercatflors.cat/�


ACTIVITATS PARAL·LELES 

El Festival Claca vol ser un esdeveniment participatiu i obert a tots aquells que vulguin implicar-
se en aquest projecte. És per aquest motiu que enguany organitza un seguit d’activitats 
paral·leles que tindran lloc durant el Festival Claca a Llançà.  
 
  
RUTA DE TAPES 
 
El Festival Claca treballa conjuntament amb l’Associació de Comerciants de Llançà i la Oficina de 
Turisme. Fruit d’aquesta col·laboració, s’ha proposat a tots aquells establiments interessats afegir 
a la seva carta una TAPA CLACA + BEGUDA per oferir una nova activitat gastronòmica al públic 
que assisteixi al Festival. Ja són més de 15 bars que s’han sumat a aquesta iniciativa amb la qual 
cosa es podrà realitzar una RUTA DE TAPES CLACA per bars-restaurants de Llançà durant el 
Festival.   
 
 
 
CONCURS FESTIVAL CLACA INSTAGRAM 
 
El Festival Claca inaugura en aquesta segona edició un concurs de fotografies dirigit al públic que 
hi assisteix amb l’objectiu de fomentar la participació de la societat civil al Festival Claca. El 
concurs consisteix en la publicació d’imatges captades durant el Festival Claca amb l’etiqueta 
#festivalclaca a la xarxa Instagram.  
Les fotografies hauran d’estar fetes durant els tres dies del Festival Claca 12, 13 i 14 de juliol i les 
imatges hauran de captar algun dels espectacles o moment especial que reflecteixi l’esperit del 
festival. 
El premi per al guanyador del concurs serà un pack de productes promocionals amb la marca del 
Festival Claca.  



  
 

 
 
CONTACTE DE PREMSA 
 
 
 
 
 

 
 
FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES CLACA 
Anna Domínguez     
Fanny Estela 
comunicacio@festivalclaca.cat 
www.festivalclaca.ccat 
Telèfons:  676.78.57.94 
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ORGANITZA I PATROCINA 
 
Organitza:                                                              Amb el suport de:  
 
 
 
 
 
 
 
Patrocina:  
 
 

 
 

 
Col·labora:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjans col·laboradors:  
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