


LA FIRA REIVINDICA EL CARRER

En aquesta 18a edició, més que mai, Fira de Circ al Carrer de la Bisbal reivindica l'art popular i el circ de carrer.

Companyies de casa nostra i d'arreu del món, reconegudes internacionalment, ompliran de circ, 
amb una setantena d'espectacles, els carrers de La Bisbal del 19 al 21 de juliol.

Amb un 10% menys de pressupost, l'organització ha presentat un projecte de micromecenatge 
per continuar al capdavant dels festivals de més qualitat d'aquesta disciplina.

La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal celebra la seva majoria d'edat aquest 2013 i s'ha proposat reivindicar, més que 
mai, el circ i l'art al carrer, doncs aquest és el seu origen. La Fira, organitzada per l'associació Fira de Circ al Carrer de la 
Bisbal i l'Ajuntament de La Bisbal, que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de juliol, reforçarà els espectacles de carrer per 
reivindicar aquest esperit amb artistes de referència en totes les disciplines.

Després de 18 edicions, la Fira és un dels festivals de circ més consolidats de Catalunya i de l'Estat espanyol a nivell 
artístic i reconegut tant a casa nostra (l'any passat va rebre el Premi de Cultura de la Generalitat en categoria de 
circ) com arreu d'Europa. En les darreres edicions, però, l'organització, que aposta per mantenir el caràcter popular i al-
hora l'alt nivell dels espectacles,  ha hagut de fer malabarismes pressupostaris. Aquest any, el pressupost s'ha retallat 
d'un 10 per cent que se suma al descens del 10 per cent del 2012. 

En total, 98.000 euros de pressupost per un festival que proposa una setantena d'espectacles a càrrec de 38 
companyies. Fira de Circ espera superar els més de 32.000 assistents que va rebre l'any passat.

Com a totes les edicions, la Fira aposta per les millor companyies catalanes: aquest any hi torna a actuar Cascai 
Teatre, de Girona, amb el seu nou espectacle Hotot; la companyia Sifó, que a la Bisbal estrenarà la versió de carrer 
de l'espectacle L'enreixat, presentat a la Fira de Tàrrega d'aquest any; la companyia catalanobelga Lorrojo, amb un 
número de trapezi més contemporani; la Companyia La Bleda, amb l'espectacle infantil Maduuixes; o espectacles de 
circ ja consolidats com Salsa de la companyia Volaquivol.

La Fira comptarà amb una àmplia representació de companyies internacionals com el britànic Andy Snatch, un dels 
millors malabaristes d'Europa; els arxireconeguts Duo Tobarich de Xile; Mr. Banana, de Canadà, amb un número de 
teatre físic i mim únic; Rasoterra, de França, amb equilibris impossibles amb bicicleta; o Circo Pitanga (Grècia/Suïssa) 
amb Rêves d'été (Somnis d'estiu), un espectacle de circ-teatre complexe i arriscat, dels que deixen petjada.

Un altre dels espectacles transgressors d'aquest any serà Cabaret, de la companyia saragossana Capicua, 
que mescla el trapezi, les teles i l'humor; o el multidisciplinar On My Way, de l'italià Stefano di Renzo, molt més 
que un espectacle familiar.

En aquesta edició Fira de Circ, com a col·laborador al projecte europeu Pirineus de Circ, torna a formar part de Camins 
Emergents, la xarxa transpirinenca de difusió de petites formes de circ (números curts) que portarà a la Bisbal Seetting 
to see de la companyia francesa See, Irakurtzen de la companyia basca Shakti Olaizola i LAB de la companyia catalana 
Psirc. Aquesta darrera presentarà també el seu nou espectacle Acrometria. Aquests números i alguns altres, en format 
cabaret, formen part de l'espectacle inaugural, proposta que actualment està activa a la plataforma de micromecenatge 
Verkami. http://www.verkami.com/projects/5578-fira-de-circ-al-carrer-de-la-bisbal-espectacle-inaugural

Precisament, l'organització ha optat per aquest sistema per poder mantenir una fira amb un nombre similar 
d'espectacles a d'altres edicions i la qualitat que sempre l'ha definit.

Enguany, la Fira es creu l'art de carrer i per això aposta per col·lectius com Tub d'Assaig 7.7, de Terrassa, 
un moviment artístic alternatiu amb funcionament assembleari. 

FIRAbAR

Amb aquest mateix esperit reivindicatiu de l'art de carrer, la Fira recupera Firabar, la mostra que té lloc als bars de la 
Bisbal paral·lelament al festival, amb la partipació de diferents locals de la població, on s'hi duran a terme 10 espectacles 
a càrrec de 6 companyies que s'aniran repetint al llarg del cap de setmana. 

Firabar no se celebrava des de l'edició del 2011 i aquest any es recupera perquè és una opció que es va trobar a faltar l’any 
passat i també com a homenatge a un dels seus impulsors, Joan Bofill, que ens va deixar a principis d’aquest 2013.  

Tot i les retallades, l’organització manté uns preus populars per als tres únicsespectacles de pagament que costaran 4,5€, 
en consonància amb el caire popular d’aquest festival: Seran de pagament Hotot de Cascai Teatre i Rêves d’été de Circo 
Pitanga, dissabte; i l'espectacle de cloenda Capas, de la companyia catalana EIA, que tindrà lloc diumenge.

Finalment, la Fira també aposta per les propostes locals i així, la jove companyia Els Senglars de la Bisbal 
estrenarà un espectacle ideat expressament per al festival; i diumenge els Tambors Xiquis dels Dracs de La Bisbal 
despertaran els bisbalencs amb un cercavila.



EspAI EsCoLA

El projecte de l'Escola de Circ de la Bisbal torna a tenir per segon any el seu espai a la Fira, a les Escoles Velles, 
al que hi participaran diverses escoles de circ catalanes coml'IES de La Bisbal, l'Escola Tub d'Assaig 7.7, 
Pengim-Penjam de Calonge. Els tallers de l'Espai Circ seran dirigits per artistes de referència com el campió mundial 
de monocicle, Aleix Lindon, que impartirà un taller d'aquesta disciplina; Pep Vila, un dels pares del teatre de l'absurd 
a Catalunya; o els clowns Marcel Tomàs (Cascai Teatre) i Claret Papiol (Circ Cric, Germans Poltrona). Finalment, 
l'ONG Xarop Clown, Pallassos d'Hospital, impartirà el curs Recursos de Pallasso d'Hospital, sobre com gestionar 
el riure aquest context.

L'Escola de Circ de la Bisbal és un projecte educatiu i cultural que va néixer el 2011 de la mà de Fira de Circ al Carrer 
i que centra les seves activitats en fomentar l'aprenentatge de circ i dóna continuïtat al circ a La Bisbal durant tot l'any, 
amb cursos, tallers extraescolars i tallers familiars.

A continuació, us detallem les propostes d’aquesta edició.

DIVENDREs 19 DE JULIoL

ESPECTACLE INAUGURAL
CIA BORJA YTUQUEPINTAS (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: SOmNIS dE SORRA
GèNERE: mUlTIdISCIPlINARI, ART I SORRA
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 22.30 H
ESCENARI: PlAçA dEl CASTEll

Espectacle multidisciplinari que combina art amb sorra, circ, música, titelles de gran format i pintura. Només amb 
les mans i sorra sobre vidre, l’il·lustrador Borja González, de la Companyia Ytuquepintas, realitzarà sobre l’escenari, 
i projectades en una gran pantalla, històries que us ompliran d’emocions. Passarà per diferents atmosferes només 
amb un sol moviment de les seves mans. Pura imaginació i creació que no us deixarà indiferents.
http://www.borjaytuquepintas.com/

COmPANGINE SEE (FRANçA)
ESPECTAClE: SITTING TO SEE
GèNERE: mAlABARS
dURAdA: 10 mIN.
HORA: 23.20 H
ESCENARI: PlAçA dEl CASTEll

Aquest número barreja una performance malabarista amb una posada en escena creativa i sensual. Sitting to see 
és un espectacle en el qual cada dona d’avui s’hi reconeixerà. Amb molta suavitat, fa aparèixer la rudesa 
de la malabarista: barreja de sensualitat i de determinació durant els quals s'entrecreuen les maces, s'enreden 
i desenreden, roden seguint les corbes del cos. La dosi exacta de creativitat i de performància tècnica: un número q
ue presenta diferents tècniques de malabars realçades amb una dosi de feminitat i sensibilitat. 
Audrey Decaillon va crear la companyia l’any 2010, tot i que va començar a treballar amb malabars l’any 2007, des-
prés de llicenciar-se en arquitectura. Ha actuat per tot Europa amb els seus projectes d’espectacles i tallers 
de malabars per a tots públics. L’any 2011 va crear un col·lectiu de dones malabaristes. 

JOE&mARTIN (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: A mm dEl SUElO
GèNERE: BàSCUlA COREANA
dURAdA: 10 mIN.
HORA: 23.30 H
ESCENARI: PlAçA dEl CASTEll

No apte per a cardíacs. Una parella explosiva que desafia les lleis de la gravetat per tal de captivar-nos amb 
les seves voltes a l’aire. Allà dalt, al lloc més alt on els pugui llançar la bàscula, ens sorprendran amb el domini 
d’aquesta disciplina de gran complexitat tècnica.
http://www.youtube.com/watch?v=4qix0EscZVc



PSIRC (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: lAB
GèNERE: mà A mà, ACROBàCIA
dURAdA: 8 mIN.
HORA: 23.40 H
ESCENARI: PlAçA dEl CASTEll

LAB és un número de circ en format cabaret. És un número de mà a mà, acrobàcia i dansa amb un cub de fusta de 60 
x 60 cm.La companyia PSIRC neix el març de 2011. És una aposta, és la materialització del que porta a dins cada un 
del seus integrants, és el somni fet realitat. “Quan a nosaltres de petits ens preguntaven què volíem ser quan fóssim 
grans, diguéssim el que diguéssim, el que volíem era això. El nostre objectiu és apropar-nos al públic i fer que s'acabi 
implicant en allò que veu, aconseguir una empatia amb el que passa a escena” 
http://www.psirc.net/

SHAKTI CONTORSION (EUSKAdI)
ESPECTAClE: IRAKURTzEN
GèNERE: CONTORSIó
dURAdA: 8 mIN.
HORA: 23.50 H
ESCENARI: PlAçA dEl CASTEll

Irakurtzen és un número que ens submergeix en el món, una mica peculiar, d’una noia que llegeix un llibre. Amb la veu, 
el moviment i la flexibilitat del seu cos ens vol portar pels diferents capítols d’una història fins aconseguir que ens 
endinsem en aquest poema. 
Shakti Olaizola comença la seva trajectòria artística l’any 2010 amb un número individual. L’any 2011 forma 
la companyia Disparate amb Diego Aimar, amb la seva creació Biak Hankazgora. Ara ens presenta el seu nou 
número individual. 
http://www.youtube.com/watch?v=BQqDfNY97ac

ANImASUR (GRANAdA)
ESPECTAClE: FARSANTES
GèNERE: ACCIó dE CARRER / HUmOR
dURAdA: 70 mIN.
HORA: 00.00 H
ESCENARI: INICI A lA PlAçA dEl CASTEll. FINAl A lA PlAçA dE l’AJUNTAmENT.

Atenció, es grava un videoclip al carrer. Un director de cine mexicà, un cantant i una cantant simulen rodar 
la seva cançó de l’estiu mentre el públic actua.
Ells han estat convocats prèviament amb l’excusa de gravar un vídeo musical pensant que tota la farsa és una realitat. 
Tècnics, maquilladores i la resta de l’equip organitzen l’assaig, busquen voluntaris, fan una prova i llavors arriben 
els verdaders protagonistes: els cantants.
A partir d’aquest moment comença una divertida història: el rodatge. Ple de moments entre els protagonistes 
i el director, i dels tècnics amb el públic, que participa en l’acció com a protagonista al mateix temps.
https://sites.google.com/site/animasururbano/

mR. BANANA (CANAdà)
ESPECTAClE: mR. BANANA SHOw 
GèNERE: mAlABARS, ClOwN  
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 00.00 H
ESCENARI: PlAçA mAJOR

Mr. Banana Show és un espectacle d’un estil mai vist abans, ja que barreja l'ús del teatre físic i mim enviant 
un missatge que trenca la barrera dels idiomes i pot ser entès en tot el món. Certament, és únic!
El clímax del xou és la manipulació d’una corda de 2,5 m. Dóna la sensació que pot caure en qualsevol moment. 
Mr. Banana juga amb les emocions de la gent.
http://www.mrbananashow.com

JAVI JAVICHY (mAdRId)
ESPECTAClE: VElO COmO El RAYO
GèNERE: mUlTIdISCIPlINARI 
dURAdA: 45 mIN.
HORA: 1 H
ESCENARI: PASSEIG A

Velo como el rayo és un muntatge que tracta de les aspiracions d’un treballador comú que somnia a convertir-se en 
algú especial. El seu desig és deixar de banda totes les seves pors i demostrar que és capaç de fer realment allò que 
el motiva i li agrada. La història transcorre en un dia de feina d’un assistent de teatre que, com que l’artista no arriba 
a temps per a la representació, intenta fer que l’espectacle continuï, vivint situacions límit que haurà de solucionar 
amb l’ús de malabars, diàbolos i tubs d’equilibri.



CIA. lORROJO (CATAlUNYA / BèlGICA)
ESPECTAClE: STATIC 
GèNERE: TRAPEzI
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 1.45 H
ESCENARI: PASSEIG d

Static és un espectacle on dos personatges desequilibrats són a la recerca del seu propi equilibri. Però... Què és el punt 
d’equilibri? És potser l’estat de perfecció que busquem tots? Trobem el punt d’equilibri quan l’objecte resta estàtic? 
És això la perfecció?
La Lola i en Brice ens mostraran l’equilibri en tots les seus estats: sobre una taula de dues potes, sobre un cotxe i sobre 
un trapezi, així com l’equilibri que cerquen trobar en ells mateixos. Una recerca que haurà de passar per les regles 
de la física però també per la de les emocions. Així doncs, s’hauran d’adaptar per representar aquest espectacle... 
en desequilibri...
Un (des)equilibri entre circ, música i humor absurd. Static és l’instant efímer d’imperfecció que esperem tots, 
on el públic aplaudeix, l’infant crida “oooh!” i l’artista somriu.
http://www.lorrojo.com

DIssAbTE 20 JULIoL

CIA. TUmACAT (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: FlASH!
GèNERE: ClOwN
dURAdA: 60 mIN.
HORA: 11 H I 18 H
ESCENARI: PASSEIG C

Quan creies que ho havies vist tot, quan creies que tot estava perdut, quan creies que els superherois eren pura ficció, 
arriba Flash!, forces de la llum.
Una associació de superherois és la solució que estaves esperant. Cinc superherois que aniran fins a l’últim racó 
per fer-te la vida més fàcil. Viu l’animació, el circ, l’acció, l’espectacle, els malabars, la música, l’humor, tot ballant 
entre confetis i globus gegants.
Vine a ser protagonista d’aquesta superfesta itinerant i gaudeix de l’aventura en estat pur.
http://www.mestumacat.com/

VIU I RIU (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: UN móN dE CIRC
GèNERE: TAllER dE CIRC
dURAdA: 100 mIN.
HORA: 12 H
ESCENARI: PASSEIG A

Deixem-los parlar a ells mateixos: “Compromesos amb el medi ambient, des de Viu i Riu no tan sols oferim 
uns tallers amb material totalment reciclat sinó que fem un pas més enllà: apostem per demostrar que reciclant 
pot sortir un producte econòmic, útil i de qualitat. Així pretenem conscienciar tant petits com grans de la necessitat 
de seguir treballant quotidianament en la conservació del planeta”.
www.viuiriu.cat

ElASTIC (BèlGICA)
ESPECTAClE: ElASTIC SHOw
GèNERE: ClOwN
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 17.30 H
ESCENARI: PlAçA GERmANS SITJAR

És l’antídot del pessimisme. És un espectacular i divertit mim clown contemporani. És un personatge burlesc 
i entranyable. És un geni de la improvisació que gaudeix sorprenent. És noble, un clown colorista, que dinamita 
els espectacles deixant darrere seu riures i poesia…. Si el veieu, no us en penedireu.
http://www.elasticshow.be

CIA. lA BlEdA (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: mAdUIxES
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 17.00 H
ESCENARI: ESCOlES VEllES

La Bleda planta una maduixeta perquè en neixin més, i així tenir-ne sempre.
Però no és tan fàcil plantar un fruit, fer un hortet, regar, esperar, néixer i créixer... Poden sorgir entrebancs 
que caldrà solucionar, si vol que el seu hort doni fruits.
www.lableda.com 



JAVI JAVICHY (mAdRId)
ESPECTAClE: VElO COmO El RAYO
dURAdA: 45 mIN.
HORA: 18 H
ESCENARI: PlAçA dE lA PIETAT

Velo como el rayo és un muntatge que tracta de les aspiracions d’un treballador comú que somnia a convertir-se 
en algú especial. El seu desig és deixar de banda totes les seves pors i demostrar que és capaç de fer realment allò 
que el motiva i li agrada.
La història transcorre en un dia de feina d’un assistent de teatre que, com que l’artista no arriba a temps per 
a la representació, intenta fer que l’espectacle continuï, vivint situacions límit que haurà de solucionar amb 
l’ús de malabars, diàbolos i tubs d’equilibri.
www.jajavichy.com

CIE. RASOTERRA (FRANçA)
ESPECTAClE: TòTEm
GèNERE: ACROBàCIA AmB BICIClETA
dURAdA: 15 mIN.
HORA: 18.30 H I 20.30 H
ESCENARI: PlAçA dE l’AJUNTAmENT

Tres cossos es mouen, a dalt, a baix, s’entortolliguen, es porten i es deixen portar... tot en una bicicleta! I sí, és un lloc 
molt especial per retrobar-se, hem de fer espai. En 15 minuts els tres protagonistes creen aliances i conspiracions 
que es completen amb atacs inesperats. Les dues noies confabulen per desestabilitzar el gran rival. La tensió 
entre equilibris, equilibris impossibles...
Tothom, finalment, troba el seu lloc en una pila de tres asseguts al cos d’una bicicleta. La calma arriba, 
el tòtem requereix la immobilitat i la unitat dels tres protagonistes. La unió fa la força!
www.rasoterra.net

PSIRC (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: ACROmETRIA
GèNERE: ACROBàCIA, PERxA  xINESA, dANSA, mANIPUlACIó d’OBJECTES
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 19 H
ESCENARI: PlAçA mAJOR

Acrometria, un espai on es troben tres persones atrapades, abandonades  a una realitat de vegades inexistent, 
no se sap des de quan, ni tampoc si algun dia en podran sortir ... Entre elles, creen noves geometries humanes, un nou 
llenguatge per sobreviure i entendre tot allò que els envolta, acceptant l'existència d'infinites realitats. Un triangle 
creat per persones abandonades del món, on s'ajunten diagonals pensatives, punts silenciosos, perpendiculars 
misterioses, cercles infinits d'existències perdudes situades enmig del no-res...

Acometria és un espectacle de circ creat per la companyia PSiRC, resident a Barcelona. És poesia d'objectes, 
amb una base consolidada de tècniques de circ. Crear en escena escultures a partir d’un vocabulari escènic propi, 
interdisciplinari. Fent us de l'acrobàcia, la perxa xinesa, la dansa, el teatre i la manipulació d’objectes.

CIA. SIFó (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: l’ENREIxAT
GèNERE: TRAPEzI
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 00.15 H
ESCENARI: PlAçA mAJOR

Tres personatges es troben accidentalment en un espai tancat. Les circumstàncies els obliguen a cohabitar malgrat 
la desconfiança. En aquest viatge iniciàtic es veuran obligats a mantenir-se en moviment per tal de trobar la sortida. 
El que cap d’ells sap és que la sortida serà col·lectiva o no serà.
L’enreixat és una proposta que treballa, de forma transversal, tècniques de circ i d’escalada, conduïdes pel gest, 
la veu i el moviment, que tracta sobre la necessitat de prendre decisions davant les múltiples direccions que es troben 
en el  en el camí de la vida. 
L’espectacle és una reflexió sobre l’individualisme ferotge al qual ens veiem abocats però sobretot una oda al treball 
en equip i a la col·lectivitat.
Imaginem que la vida és una matrioixca que cal anar resolent una a una per desembullar la successió de petits 
laberints. Us convidem a veure’n un, el nostre, L’enreixat.
www.ciasifo.com



ANImASUR (GRANAdA)
ESPECTAClE: FARSANTES
GèNERE: ACCIó dE CARRER / HUmOR
dURAdA: 70 mIN.
HORA: 19 H
ESCENARI: PlAçA llIBERTAT

Atenció, es grava un videoclip al carrer. Un director de cine mexicà, un cantant i una cantant simulen rodar la seva 
cançó de l’estiu mentre el públic actua!
Ells han estat convocats prèviament amb l’excusa de gravar un vídeo musical pensant que tota la farsa és una realitat. 
Tècnics, maquilladores i la resta de l’equip organitzen l’assaig, busquen voluntaris, fan una prova i llavors arriben 
els verdaders protagonistes: els cantants.
A partir d’aquest moment comença una divertida història: el rodatge. Ple de moments entre els protagonistes 
i el director, i dels tècnics amb el públic, que participa en l’acció com a protagonista al mateix temps.
https://sites.google.com/site/animasururbano/

dUO TOBARICH (xIlE)
ESPECTAClE: ACRO BAlANCE SHOw
GèNERE: ACROBàCIA I EQUIlIBRIS mà A mà
dURAdA: 35 mIN.
HORA: 18.30 H I 20.25 H
ESCENARI: PASSEIG B

Dos cossos busquen l’equilibri a través de la força i la flexibilitat, la creació d'una atmosfera de màgia i perfecta 
teatralitat: el resultat és un espectacle impressionant d’equilibris mà a mà i d’un fort impacte visual, el que implica 
i excita el públic conjunt.
Els exercicis acrobàtics, juntament amb una gran expressivitat, mostren com el cos humà ens pot comunicar emocions 
intenses amb la força i l’harmonia de moviments. L'espectacle es va crear a Europa fa sis anys, quan dos gimnastes 
xilens van començar a presentar el seu treball a Àustria i, més tard, a tot Europa, arribant fins i tot a col·laborar amb 
el Circ Medrano (França) i el Cirque du Soleil.
Equilibris fins al límit de l'impossible. Força i agilitat perfectament sincronitzats. Un duet d’acròbates extraordinaris 
i enigmàtics, mestres de la mà. 
www.tobarich.cl

mR. BANANA (CANAdà)
ESPECTAClE: mR. BANANA SHOw
GèNERE: mAlABARS / ClOwN  
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 00.15H
ESCENARI: TORRE mARIA

Mr. Banana Show és un espectacle d’un estil mai vist abans, ja que barreja l'ús del teatre físic i mim enviant 
un missatge que trenca la barrera dels idiomes i pot ser entès en tot el món. Certament, és únic! El clímax del xou 
és la manipulació d’una corda de 2,5 m. Dóna la sensació que pot caure en qualsevol moment. Mr. Banana juga 
amb les emocions de la gent.
http://www.mrbananashow.com

SHAKTI CONTORSION (EUSKAdI)
ESPECTAClE: IRAKURTzEN
GèNERE: CONTORSIó
dURAdA: 8 mIN.
HORA: 18.45 H I 20 H
ESCENARI: PASSEIG C

Irakurtzen és un número que ens submergeix en el món, una mica peculiar, d’una noia que llegeix un llibre. 
Amb la veu, el moviment i la flexibilitat del seu cos ens vol portar pels diferents capítols d’una història fins aconseguir 
que ens endinsem en aquest poema. 
Shakti Olaizola comença la seva trajectòria artística l’any 2010 amb un número individual. L’any 2011 forma 
la companyia Disparate amb Diego Aimar, amb la seva creació Biak Hankazgora. Ara ens presenta 
el seu nou número individual. 
http://www.youtube.com/watch?v=BQqDfNY97ac



CIRCO PITANGA (GRèCIA-SUïSSA)
ESPECTAClE: SOmNIS d’ESTIU
GèNERE: CIRC TEATRE: CORdES, TElES, ACROBàCIA mà A mà 
dURAdA: 50 mIN. 
HORA: 23 H
ESCENARI: PARC INFANTIl
PAGAmENT: 4,5 €

Rêves d’été, Somnis d’estiu, és una història d’amor aeri emocionant, narrat a través del llenguatge corporal i de 
l’acrobàcia. Al principi, l’avorriment quotidià burgès d’una parella sense fills i, llavors, el coratge de canviar-ho tot. 
Poques paraules, uns gargots fets de pressa, amagats i descoberts es converteixen en una prova… una commovedora 
complicitat.
Amb elegància i malícia, Somnis d’estiu convida nens i adults a un moment d’evasió on proeses tècniques es fonen 
amb la poesia de la narració.
http://www.circopitanga.com

CASCAI TEATRE (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: HOTOT
GèNERE: ClOwN 
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 23 H
Escenari: Plaça del Castell
Pagament: 4,5 €

Marcel Tomàs (Cascai), un dels millors clowns contemporanis del país, un virtuós del gest còmic, estrena, 
a Temporada Alta, Hotot, un espectacle d’humor imprevisible i sorprenent, un cabaret modern que és un pas més 
en l’evolució del seu projecte artístic, després de Zirocco, que ha portat arreu de Catalunya i de l’Estat. A Hotot, T
omàs torna a estar sol a l’escenari. En aquesta ocasió mostra la vessant de showman, de mestre de cerimònies, 
explotant la seva gran capacitat de connectar amb el públic a través d’un humor tendre, poètic i desvergonyit.
http://www.cascai.com

CAPICUA (SARAGOSSA)
ESPECTAClE: CABARET
GèNERE: TRAPEzI, TElES I HUmOR
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 19 H
ESCENARI: PASSEIG d

Madame Lili és una fabulosa maga de la seva època que torna per demostrar al públic els seus dots per la màgia 
i les seves ganes de volar... Amb dos misteriosos baguls, sorprendrà el públic i el deixarà esmaperdut. 
Amb gran tendresa, Madame Lili ens endinsa en un món de màgia, misteri i acrobàcia aèria amb una divertida 
participació del públic.
www.capicuacircus.blogspot.com
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TUB d’ASSAIG 7.7 (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: FIlIxIC
GèNERE: ClOwN INFANTIl 
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 11 H
ESCENARI: PASSEIG C

L'espectacle de pallassos tracta d’un dels circs més petits del món. El Sr. Makutu és el presentador de l'històric Circ 
Filigranes i surt a la pista amb un altre pallasso: el gran Trinxeta. Ells dos ens faran passar una estona divertida i 
molt entretinguda. Aquests dos pallassos realitzaran un espectacle amb diversos números: el del monocicle Giravolt, 
els fantàstics malabaristes The Tal Kual Brothers, amb el seu número reconegut internacionalment amb el nom 
de Xiguagua... Al final de l’espectacle es realitzaran dues dinàmiques participatives que faran vibrar els espectadors 
amb la funció del circ més petit del món. Una història plena de sorpreses, obra de pallassos, on es fusionen diferents 
disciplines del món del circ. 
www.capicuacircus.blogspot.com



TUB d’ASSAIG 7.7 (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: TAllERS dE CIRC
GèNERE: ClOwN INFANTIl 
dURAdA: 120 mIN.
HORA: 12 H
ESCENARI: PASSEIG A

És una activitat destinada a tots els públics. Els participants van circulant lliurement pels diferents racons de circ 
disposats en diversos llocs dins de l’espai destinat. A cada racó hi ha un o dos formadors especialistes en diferents 
gèneres. Aquests faran de formadors alhora que gestionaran el temps de cada participació.
Participació, col·laboració, coordinació, satisfacció... són elements que ens ajuden a definir els tallers de circ 
que us proposen Tub d’Assaig 7.7.
http://circtubdassaig.blogspot.com.es/

STEFANO dI RENzO (ITàlIA)
ESPECTAClE: ON mY wAY
GèNERE: mANIPUlACIó d’OBJECTES I mAlABARS 
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 17 H
ESCENARI: ESCOlES VEllES

On my way narra el viatge d'un home a la recerca d’una existència normal en un lloc nou, explorant els canvis 
inevitables en el seu comportament a causa de la distància amb la seva terra natal. L'espectacle abraça nous 
i innovadors mètodes de circ, on el teatre físic, per tant, la manipulació d'objectes i els equilibris sobre corda 
s’utilitzen com a base del llenguatge narratiu de l’espectacle.
http://www.stefanodirenzo.com/

CIA. VOlAQUIVOl (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: SAlSA
GèNERE: ACROBàCIA AèRIA 
dURAdA: 40 mIN.
HORA: 17.30 I 20.30 H
ESCENARI: PASSEIG A

Duet d’acrobàcia aèria i clown a ritme de salsa! La parella salsera més divertida que vola pels aires. Marbelys 
és coqueta, estupenda, “azúcar”; Ricardo, viril, atractiu i “sabrosón”. Arriba la parella de ritmes calents que no ens 
deixarà de sorprendre. Creuen que són els reis del mambo, però potser encara no estan tan preparats per sortir a la pista!
http://volaquivol.com

ANdY SNATCH (UK)
ESPECTAClE: ImBAlANCE
GèNERE: mAlABARS
dURAdA: 40 mIN.
HORA: 18 H I 20 H
ESCENARI: PASSEIG B

Andy Snatch és el clar exemple d’artista de carrer autèntic. Tot i estar graduat per una universitat d’arts escèniques, 
els carrers d'Europa han estat els seus grans estudis en tècniques de circ. Combinant grans habilitats, amb la seva 
personalitat de clown encantadora, té una gran capacitat de captar l’oportunitat del moment i la situació 
per aprofitar-la i incorporar-la dins l’espectacle.
Imbalance és un espectacle on hi ha massa pilotes suspeses a l’aire durant els números de malabars, on l’Andy 
recrea la seva pròpia caricatura, on el perill sempre està present i en el qual es posa a prova tota la seva coordinació.
El desastre imminent està a l’abast del públic... entreteniment assegurat!
http://andysnatch.com/

lOS KIKOlAS (CASTEllA I llEó)
ESPECTAClE: SIN REmITE
GèNERE:  CIRC TEATRE
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 18 H I 19:45 H
ESCENARI:  PlAçA mAJOR

Un espectacle de circ teatre i humor gestual. 
Un personatge sense paraules, que desperta un aire de nostàlgia. 
Un joc amb l’escena, els objectes i el públic.
Amb aquesta premissa de joc es presenta Sin Remite, que a través de tècniques com el teatre gestual, comèdia slaps-
tick o diferents gags visuals, ens introdueix en el seu particular món i ens apropa a un ofici que cada vegada ens sembla 
més llunyà. Utilitza variades tècniques de circ, escala lliure, manipulació d’objectes, malabars de rebot i una infinitat 
de solucions per als conflictes que es plantegen, que li portessin fins i tot a introduir-se dins d'un globus gegant.
Inspirat en el còmic francès Jacques Tati, i el seu curtmetratge L'École du Facteurs (1947).



lA mANO JUEVES (CATAlUNYA)
ESPECTAClE: RICKY, El PROFESSOR dE TENIS 
GèNERE: mAlABARS
dURAdA: 40 mIN.
HORA: 18.30 H I 20.15 H
ESCENARI: GERmANS SITJAR

Ricky és: un home de mitjana edat, ros, guapo, alt…  i bé, no tant…
Ricky és: un esportista àgil, ràpid, hàbil, fort… bé, té força…
Ricky és: un professor de tenis boig, espontani, enginyós, divertit… bé… DIVERTIDÍSSIM!
Aclamat per la crítica i el públic en els anys vuitanta, en Ricky era un esportista d’elit, d’èxit: Wimbledon, Open USA… 
no hi havia torneig que se li resistís. Però un bon dia, un desafortunat test antidòping va acabar amb la seva carrera. 
Des d'alleshores, en Ricky mai va aconseguir recuperar la seva popularitat i és per això que ara, en plena crisi dels 
quaranta, en Ricky es llança als carrers per intentar demostrar que el seu talent i les seves grans capacitats 
(tant dins com fora de la pista) segueixen intactes.
Ricky ara és un professor de tenis molt particular que ofereix classes magistrals de tenis allà on el públic li vulgui 
dedicar una mica d’atenció: humor i diferents tècniques de circ com malabars, equilibris sobre rotlles o cadires, tot 
barrejat amb una gran capacitat de captar el moment i l’atenció del públic.
http://www.rickyelprofesordetenis.eu

lE BOTRIO (BèlGICA)
ESPECTAClE: RYTHm&BEAST
GèNERE: ACROBàCIES / llITS ElàSTICS
dURAdA: 25 mIN. 
HORA: 18.30 H I 20.15 H
ESCENARI: PlAçA CARRERAS dAGAS

Rhythm&Beast és un espectacle de circ ple d’acrobàcies impossibles i totalment esbojarrades. Trucs de malabars 
sobre un llit elàstic gegant, on té lloc l'univers burlesc de tres bèsties covardes. Una actuació espectacular, combinació 
d’humor absurd, fresc, enèrgic, amb un ritme frenètic.
Un espectacle apte per a totes les edats, sexes i classes socials. Per a més informació, veniu i ho veieu.
www.lebotrio.be

mR. dAVINETz (xIlE)
ESPECTAClE: mR. dAVINETz
GèNERE: ROdA CYR
dURAdA: 15 mIN. 
HORA: 19.15 H I 20.45 H
ESCENARI: PlAçA AJUNTAmENT

La roda Cyr fou inventada a Montreal el 2003 i només uns quants artistes en el món saben actuar-hi. Mr. Davinetz 
és un d’ells. Els espectacles de Mr. Davinetz són una barreja de processos tècnics, de fusió entre l’artista i la seva 
extensió del cos que pren vida a la roda quan es mou i gira en el terra. Amb un control perfecte sobre la roda, 
Mr. Davinetz gira en l’espai a 360º, executant al mateix temps figures acrobàtiques i de ball sorprenents. L’artista juga 
amb la dificultat de l’equilibri i la bellesa visual, combinat amb professionalitat, fet que dóna com a resultat 
un número diferent, nou i emocionant. 
https://vimeo.com/62089835 

CIA dES-EQUIlIBRATS (IllES BAlEARS)
ESPECTAClE: IN-COmPATIBlES
GèNERE: mAlABARS / TRAPEzI
dURAdA: 45 mIN. 
HORA: 19.15 H I 20.30 H
ESCENARI: PASSEIG d

La convivència rutinària de dues persones completament diferents i la incapacitat per expressar el que senten dóna lloc 
a In-compatibles; un espectacle farcit de malabars i acrobàcies aèries que es caracteritza per la poètica, la frescor 
i la comicitat dels seus excèntrics personatges. 
Amb aquest espectacle la companyia de circ Des-equilibrats vol tractar les relacions humanes, 
la comunicació i les diferències individuals des d’un punt de vista còmic, divertit i amè. 
https://vimeo.com/60912105



CAPICUA (SARAGOSSA)
ESPECTAClE: CABARET
GèNERE: TRAPEzI, TElES I HUmOR
dURAdA: 50 mIN.

Madame Lili és una fabulosa maga de la seva època que torna per demostrar al públic els seus dots per la màgia 
i les seves ganes de volar...
Amb dos misteriosos baguls sorprendrà el públic i el deixarà esmaperdut. 
Amb gran tendresa, Madame Lili ens endinsa en un món de màgia, misteri i acrobàcia aèria amb una divertida p
articipació del públic.
www.capicuacircus.blogspot.com

HORS SURFACE (FRANçA)
ESPECTAClE: BOAT
GèNERE: EQUIlIBRI / CORdA / xARxA
dURAdA: 35 mIN.
HORA: 18.30 H I 20.15 H
ESCENARI: PARC INFANTIl

Avança en el seu fil, indiferent al món que va deixar enrere.
A continuació, un abisme que el crida i que el canviarà per sempre ...
Amb Boat, la Cie. Hors Surface ens permet veure i entendre una exploració molt personal del Bateau Ivre, 
d'Arthur Rimbaud.
Basat en una estructura original, combinant xarxa i corda, l’acròbata comparteix amb el públic l'equilibri i l'emoció 
de les acrobàcies aèries. Boat es construeix sobre una partitura original i còmplice d’uns teclats, percussions i veu. 
Boat és una invitació a perdre l'espai per un instant i entrar en un món de sensacions i efímeres emocions.

mR. BANANA (CANAdà)
ESPECTAClE: mR. BANANA SHOw
GèNERE: mAlABARS / ClOwN  
dURAdA: 50 mIN.
HORA: 19.30 H
ESCENARI: PlAçA dE lA PIETAT

Mr. Banana Show és un espectacle d’un estil mai vist abans ja que barreja l'ús del teatre físic i mim enviant 
un missatge que trenca la barrera dels idiomes i pot ser entès en tot el món. Certament, és únic! El clímax del xou 
és la manipulació d’una corda de 2,5 m. Dóna la sensació que pot caure en qualsevol moment. Mr. Banana juga 
amb les emocions de la gent.
http://www.mrbananashow.com

CIA. EIA (CATAlUNYA)
Espectacle: Capas
Gènere: multidisciplinari  
Durada: 50 min.
Hora: 23 h
Escenari: plaça del Castell

Espectacle ple de poesia i humor que ens transporta a un indret familiar fet d’encontres calorosos i festius, 
on es barregen el circ, la dansa i la música. Sota un devessall d’acrobàcies, salts, piràmides humanes en moviment 
i moltes figures tècniques impecables, els protagonistes exploren les diferents capes de la nostra personalitat 
individual i col·lectiva i ens descobreixen l’ésser més autèntic. 
Una pilota de futbol, una corda, uns llençols o les entranyes d’un armari es transformen en pretext i en suport 
per a l’acció escènica i acrobàtica. L’espectacle ha rebut el Premi Zirkolika 2011 al Millor Espectacle de Circ de Sala 
i el Premi Ciutat de Barcelona de Circ 2011.
http://circoeia.blogspot.com/



EspAI EsCoLA

IES lA BISBAl (lA BISBAl d’EmPORdà)
ASSOCIACIó TUB d’ASSAIG 7.7
PENGIm-PENJAm (CAlONGE)
HORA: 16 A 17 H 
ESCENARI: TORRE mARIA

CURsos
CURs DE CLoWN

19/07 – INTRODUCCIÓ AL CLOWN Claret Papiol

20/07 – CONSTRUINT EL PROPI CLOWN Pep Vila

21/07 – HUMOR GESTUAL Marcel Tomàs

CURS dE RECURSOS dE PAllASSOS d’HOSPITAl

Xaropclown
La importància de l’humor a la vida i a la salut de l’ésser humà comença a estudiar-se als anys 60. De llavors ençà 
s’han dut a terme investigacions que demostren que l’humor té un impacte beneficiós sobre el cos i la química de la 
ment, i resulta eficaç per al procés de comunicació.

Xaropclown és una associació sense ànim de lucre que, des de 2006, duu pallassos a les àrees de pediatria de l’Hos-
pital Trueta de Girona i puntualment a l’Hospital de Figueres. Des de l’any 2009 treballa al centre sociosanitari Maria 
Gay, també duent-hi pallassos.

L’experiència de tots aquests anys treballant en entorns sanitaris ens ha donat suficients recursos i pensem que 
poden ser d’utilitat per als professionals de la relació d'ajuda i de la salut. Els professionals han de treballar, en molts 
moments, sota la pressió de l’estrès i en les nostres intervencions com a pallassos hem comprovat que l’humor ajuda a 
relaxar la relació amb el pacient, de manera que facilita qualsevol intervenció que s’hagi de dur a terme.

Tal com diu Luís Muñoz Hernández, degà de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Segòvia: "L'humor és un 
antídot contra l'adversitat i contra tot aquell que degrada la vida de l'ésser humà i afecta la seva alegria de viure". Amb 
aquest curs podrem comprovar que la rialla, com a conducta observable de l’humor, escurça les distàncies entre les 
persones, desbloqueja fortes tensions i ajuda a percebre l’altre com un ésser humà diferent amb les seves limitacions i 
capacitats.

Quan el terapeuta riu amb el pacient, l’inclou en el grup de relacions socials. Li ofereix afecte, comprensió, suport, 
diàleg i joc i l’ubica en una realitat compartida.

Premsa i comunicació: 
Alícia Martínez-OffdeRecord 
+34 625 13 55 62 
alicia@offderecord.cat



HORA  COMPAnyIA  ESPECTACLE  GènERE  DuRADA LLOC
10.15 H TAMBORINADA XIQUI   45’
11.00 H TUB D’ASSAIG 7.7 FILIXIC! CLOWN INFANTIL 50’ PASSEIG C 
11.45 H TUB D’ASSAIG 7.7  TALLERS DE CIRC TALLER DE CIRC 120’ PASSEIG A
16.00 H ESCOLA DE CIRC   60’ TORRE MARIA
17.00 H STEFANO DI RENZO ON MY WAY MALABARS  50’ ESCOLES VELLES
17.30 H CIA. VOLAQUIVOL SALSA ACROBÀCIA AèRIA 40’ PASSEIG C
18.00 H ALEIX LINDON   60’ VOLTES D’EN GALÍ
18.00 H LOS KIKOLAS SIN REMITE CIRC TEATRE 40 ‘ PLAçA MAjOR
18.30 H ANDY SNATCH IMBALANCE MALABARS 25’’ PASSEIG B
18.30 H LA MANO jUEVES RICKY, EL PROFESOR... MALABARS 40’ GERMANS SITjAR
18.30 H HORS SURFACE  BOAT EQUILIBRI / CORDA / XARXA 35’ PARC INFANTIL
18.30 H LE BOTRIO RYTHM&BEAST ACROBÀCIES / LLITS ELÀSTICS   25’ PL. CARRERAS DAGAS
18.30 H HORS SURFACE  BOAT EQUILIBRI / CORDA / XARXA 35’ PARC INFANTIL
18.45 H CAPICUA CABARET TRAPEZI, TELES I HUMOR 50’ PASSEIG A
19.15 H MR DAVINETZ MR DAVINETZ RODA CYR 15’ PLAçA AjUNTAMENT
19.15 H CIA DESEQUILIBRATS IN-COMPATIBLES MALABARS / TRAPEZI 45’ PASSEIG D
19.30 H ELS SENGLARS   20’ jACINT VERDAGUER
19.30 H MR BANANA MR BANANA SHOW MALABARS / CLOWN 50’ PLAçA DE LA PIETAT
19.45 H LOS KIKOLAS SIN REMITE CIRC TEATRE 40 ‘ PLAçA MAjOR
20:15 H ANDY SNATCH IMBALANCE MALABARS 40’’ PASSEIG B
20.15 H HORS SURFACE  BOAT EQUILIBRI / CORDA / XARXA 35’ PARC INFANTIL
20.15 H LA MANO jUEVES RICKY, EL PROFESOR.. MALABARS 35’ GERMANS SITjAR
20.15 H LE BOTRIO RYTHM&BEAST ACROBÀCIES / LLITS ELÀSTICS 25’ PL. CARRERAS DAGAS
20.30 H CIA DESEQUILIBRATS IN-COMPATIBLES MALABARS / TRAPEZI 45’ PASSEIG D
20.30 H CIA. VOLAQUIVOL SALSA ACROBÀCIA AèRIA 40’ PASSEIG C
20.45 H MR DAVINETZ MR DAVINETZ RODA CYR 15’ PL. AjUNTAMENT
23.00 H CIA. EIA CAPAS MULTIDISCIPLINARI 60’ PL. DEL CASTELL / 4,5€
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11.00 H CIA TUMACAT FLASH! CLOWN 60’ PASSEIG C 
12.00 H VIU I RIU  UN MóN DE CIRC TALLER DE CIRC 100’ PASSEIG A
16.00 H ESCOLA DE CIRC   60’ TORRE MARIA
17.00 H CIA LA BLEDA MADUUIXES  50’ ESCOLES VELLES
17:30 H ELASTIC ELASTIC SHOW CLOWN 45’ PLAçA MAjOR
18.00 H jAVI jAVICHY VELO COMO EL RAYO  45’ PLAçA DE LA PIETAT
18.00 H ALEIX LINDON   60’ VOLTES D’EN GALÍ
18.00 H CIA TUMACAT FLASH! CLOWN 60’ PASSEIG D 
18.15 H DUO TOBARICH ACRO BALANCE SHOW ACROBÀCIA I EQUILIBRIS 35’ PASSEIG B
18.30 H jOE&MARTIN A MM DEL SUELO BÀSCULA COREANA 12’ jACINT VERDAGUER
18.30 H CIE. SEE SEETING TO SEE  08’ PL. AjUNTAMENT
18.30 H CIE. RASOTERRA TOTEM ACROBACIA AMB BICICLETA 10’ PL. AjUNTAMENT
18.45 H ELS SENGLARS   20’ GERMANS SITjAR
19.00 H ANIMASUR FARSANTES ACCIó DE CARRER / HUMOR 55’ PLAçA LLIBERTAT
19.00 H CAPICUA CABARET TRAPEZI, TEL·LES I HUMOR 60’ PASSEIG A
19.00 H PSIRC ACROMETRIA ACROBÀCIA, PERXA 45’ CARRERAS DAGAS
20.00 H MR BANANA MR BANANA SHOW MALBARS / CLOWN  50’ PASSEIG C
20.00 H  DUO TOBARICH ACRO BALANCE SHOW ACROBÀCIA I EQUILIBRIS 35’ PASSEIG B
20.00 H ELÀSTIC ELASTIC SHOW CLOWN 45’ PL. MAjOR
20.15 H jAVI jAVICHY VELO COMO EL RAYO  45’ PL. PIETAT
20.30 H jOE&MARTIN A MM DEL SUELO BÀSCULA COREANA 12 ’jACINT VERDAGUER
20.30 H SHAKTI CONTORSION IRAKURTZEN CONTORSIó 08’ PL. AjUNTAMENT
20.40 H MR BANANA MR BANANA SHOW MALBARS / CLOWN  50’ PASSEIG C
20.25 H  DUO TOBARICH ACRO BALANCE SHOW ACROBÀCIA I EQUILIBRIS 35’ PLAçA MAjOR
20.40 H CIE. RASOTERRA TOTEM ACROBACIA AMB BICICLETA 10’ PL. L’ AjUNTAMENT
23.00 H CIRCO PITANGA SOMNIS D’ESTIU CORDES, ACROBÀCIA  50’  PARC INFANTIL / 4,5€
23.00 H CASCAI TEATRE HOTOT CLOWN  50’ PL. DEL CASTELL / 4,5€
00.15 H CIA. SIFó L’ENREIXAT TRAPEZI 50’ TORRE MARIA
01.30 H ROCK & ROLL BROTHERS CONCERT MÚSICA 90’ PASSEIG C
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22.30 H CIA BORjA YTUQUEPINTAS SOMNIS DE SORRA MULTIDISCIPLINARI 40’ PL. DEL CASTELL
23.20 H AUDREY DECAILLON (CIE. SEE)  SITTING TO SEE MALABARS 08’ PL. DEL CASTELL
23.30 H jOE&MARTIN A MM DEL SUELO BÀSCULA COREANA 12’ PL. DEL CASTELL
23.40 H PSIRC LAB MA A MA, ACROBÀCIA 08’ PL. DEL CASTELL
23.50 H SHAKTI CONTORSION IRAKURTZEN CONTORSIó 08’ PL. DEL CASTELL
00.00 H ANIMASUR FARSANTES ACCIó DE CARRER / HUMOR 70’ PL. DEL CASTELL. / 
     PL. AjUNTAMENT
00.00 H MR BANANA MR BANANA SHOW MALBARS / CLOWN  50’ PASSEIG  A
01.00 H jAVI jAVICHY VELO COMO EL RAYO MULTIDISCIPLINARI  45’ PLAçA MAjOR
01.45 H CIA LORROjO STATIC  TRAPEZI 50’ PASSEIG D
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