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Espai de Carrer

La jornada per a la contractació d’espectacles
d’arts de carrer arriba a la cinquena edició!
Una jornada que, des de que va arrencar l’any 2015, ha mostrat el treball
de 60 companyies seleccionades entre 483 projectes presentats; i amb
la participació de 721 programadors i professionals del sector. I sempre
tenint en compte els objectius que persegueix la jornada: fomentar la
contractació d’espectacles de carrer per a festa major i altres esdeveniments
fora de la temporada estable i connectar companyies, tècnics municipals i
programadors culturals.
Tots els espectacles presentats durant Espai de Carrer, excepte les
instal·lacions, estaran disponibles al Programa.cat per tal que els tècnics
municipals puguin contractar les companyies a un preu més atractiu.
(Podeu trobar més informació sobre el programa.cat a la pàg. 19)
Espai de Carrer està organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya mitjançant l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC), l’Ajuntament de Viladecans i el Festival Internacional de
Teatre i Animació Al Carrer de Viladecans, amb la col·laboració de
Cultura-Diputació de Barcelona.

JURAT ESPAI DE CARRER 2019

Organització:

Amb la col·laboració de Cultura-Diputació de Barcelona.

El jurat que va seleccionar les 12 companyies que participen a Espai de Carrer 2019 estava
integrat per:
Maite Besora, Tècnica de Cultura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Esther Campabadal, Tècnica de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Xavi Campón, Codirector del Festival Al Carrer de Viladecans i Director de programes
culturals de Viladecans Qualitat, SL.
Anna Jiménez, Tècnica de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.
Pau Marquès, Director del Festival Emergent i de la Mostra Xalaro.
Elisabet Moreno, Codirectora del Festival Al Carrer de Viladecans i Directora de Serveis
d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Viladecans.

Condicionament Espai Cubic: elevenadworks.com
Concepte i coordinació general: Salvador González
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Anna Roca / El secret de la Nanna
Capicua / Koselig
Centre de Titelles de Lleida / Hathi
Dulce Duca / Um bello dia
Galliot Teatre / Espai Munta Titella
Kernel Dance Theatre / Give me protein
Minimons / Un teatre al jardí
Planeta Trampolí / Back 2 classics
Slow Olou / Escargots
Vaques / Ye Orbayu
Vero Cendoya / C.O.S.
Zum-Zum Teatre / Hippos

CIA Anna Roca porta 23 anys, des del 1996, fent teatre familiar. L’any 2015 va estrenar,
amb molt d’èxit, l’espectacle “Momo” de Michael Ende, amb el qual va guanyar el premi
de la crítica de Barcelona 2015 i va aconseguir tres candidatures als premis Max. La companyia porta una escola de teatre a Olot que es diu Groc Llimona, amb una cinquantena
d’alumnes i molt bona marxa. La finalitat de l’escola no és tant formar actors com ajudar
als nens a formar-se com a persones, a partir de saber escoltar, saber parlar i saber respirar
el que t’envolta. I és a les classes on surten les idees dels projectes que portem a l’escenari. Els alumnes són una font d’inspiració constant.

El secret de
la Nanna
Anna Roca

Anna Roca

656 836 655

SINOPSI: Quan un nen obre un conte, la cara

annaroca@annaroca.com
annaroca.com
se li il·lumina. No pot contenir la il·lusió, la
sorpresa, les ganes de tocar, d’observar, d’agafar.... I si aquest conte, a més, quan s’obre desplega decorats, les ganes de jugar encara són més
intenses. Els infants, tots sabem que explicant-los
un conte ens els guanyem. Per a ells, la paraula conte és màgica, és un caramel. Us imagineu un conte
desplegat dins d’un camió? Us presentem “El secret
de la Nanna”. El que volem amb aquest projecte, és fer
que els infants entrin dins aquest conte desplegat, que
siguin un protagonista més.

FITXA ARTÍSTICA
Idea original i direcció artística: Anna Roca.
Acompanyament artístic: Toni Tomàs. Actors: Anna Roca,
Jordi Gilabert. Disseny il·lustració: Alla Kinda. Disseny
escenografia: Plancton. Construcció escenografia: Guillermo
Góngora i Plancton. Direcció tècnica: Stagelab. Música i espai
sonor: Marta Rius. Vestuari: Judith Torres. Producció executiva:
Anna Roca i Judith Torres. Producció: Cia de teatre Anna Roca.

“QUAN UN NEN
OBRE UN CONTE,
LA CARA SE LI
IL·LUMINA.”

180 minuts.
Passis de 10 minuts. 6 persones per passi.
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CIA Capicua, companyia especialitzada en espectacles per a públic familiar, sorgeix al
2009 amb l’espectacle “Cabaret”. Al 2013 estrenen “Entredos”, un espectacle guanyador de
varis premis entre ells el de millor espectacle de teatre de la Fira Internacional de Teatre i
Dansa d’Osca 2013, premi del jurat al concurs de carrer de les festes del Pilar de Saragossa
2014, i espectacle recomanat per la comissió de teatre i circ de la xarxa nacional de teatres
2015. A l’any 2017 emprenen una nova creació, “Koselig”, on incorporen noves tècniques
aèries (corda doble, trapezi fix, i fusió de trapezi amb màstil) i sumen fins a cinc artistes a
l’escenari. El seu segell característic segueix sent la barreja de circ i teatre gestual.

Koselig
Capicua

SINOPSI: El pas del temps ens canvia, però

Isabel Lorente

620 543 668
hi ha coses que mai ho fan. La sensació de caisabel@aireaire.com
liu que sorgeix al compartir petits plaers amb
capicuacirc.com
gent propera, això és “Koselig”. Cinc personatges insòlits conviuen en un carruatge multifuncional, on de la rutina se’n fa un joc i el caos pot
convertir-se en una quotidianitat extraordinària.
Els records es gronxen al trapezi, les il·lusions s’enfilen al màstil i les experiències es reflexen a la corda
doble. Escenes plenes de circ, teatre, humor i màgia
on es tracta de viure, conviure i sobreviure.

FITXA ARTÍSTICA
Artistes: Oscar Valsecchi / Miquel, Yolanda Gutiérrez,
Rebeca Gutiérrez, Sira Bover, Misa Oliva. Direcció
artística: Oscar Valsecchi. Escenografia: Companyia
Capicua, Oscar Torrejón. Vestuari: Mariana González, Paola
Delbazo, Ana Vivero, Misa Oliva. Música original: Òscar
Jorba, bateria; Miquel Galceran, contrabaix; Lluc Riba, saxo i
clarinet; Victor Morató, composició i piano. Disseny de llums:
Joan Lavandera. Producció: Companyia Capicua. Idea original:
Companyia Capicua.

“EL PAS DEL TEMPS
ENS CANVIA, PERÒ
HI HA COSES QUE
MAI HO FAN.”

50 minuts
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CIA Centre de Titelles de Lleida, va ser creat el 1986 per Joan-Andreu Vallvé i Julieta
Agustí amb el propòsit de promoure i divulgar l’art dels titelles. Ha produït més d’una vintena d’espectacles, tant de petit, mitjà o gran format, molts d’ells presents també a gires
i festivals nacionals i internacionals, en països com França, Itàlia, Bèlgica, Turquia, Dinamarca, Suècia, Alemanya o Taiwan. El Centre ha realitzat també espectacles en coproducció amb altres entitats com En “Jan Titella” per al Palau de la Música Catalana; “Mowgli,
l’infant de la jungla” per al Teatre Nacional de Catalunya; l’òpera de Falla “El Retablo de
Maese Pedro” amb l’Orquestra de Cambra de Cervera i l’Auditori Municipal Enric Granados de
Lleida; l’òpera “Hansel y Gretel” de Humperdinck, amb el Gran Teatre del Liceu i el Teatre
Nacional de Catalunya i l’espectacle de dansa i titelles “Els Músics de Bremen” estrenat al
Gran Teatre del Liceu i coproduït amb aquest. Ha rebut diversos premis i reconeixements,
tant pels seus espectacles com per la seva trajectòria, com el recent Premi Nacional de
Cultura, i nominacions com als Premis Max o als premis Butaca.

Hathi

Centre de Titelles de Lleida

Mireia Perna / Oriol Ferre

973 270 249

SINOPSI : Un gran elefant s’obre camí per la

centre@titelleslleida.com
ciutat a pas ferm i solemne. Acompanyat per
titelleslleida.com
un guia i cuidador, recorre tot el món fomentant
el respecte als animals i la natura. Al seu país
d’origen, l’Índia, és un animal molt respectat i per
a molts, inclús sagrat, però això no és així a tot
arreu. Un espectacle itinerant que pretén captivar
a grans i petits amb la majestuositat física i voluminosa d’aquest animal. El seu elegant caminar al ritme
de la música hindú et portarà a la jungla que l’ha vist
néixer. Però no tinguis por, l’Hathi no és de témer si el
tractes amb estima i respecte. Gaudir del seu moviment
és ja un veritable espectacle. “Hathi” és la primera producció del Centre de Titelles produïda per a actuar al espais
escènics oberts, carrers, places, etc...

FITXA ARTÍSTICA

“EL SEU ELEGANT
CAMINAR AL RITME
DE LA MÚSICA
HINDÚ ET PORTARÀ
A LA JUNGLA QUE
L’HA VIST NÉIXER.”

Direcció: Joan-Andreu Vallvé. Disseny de l’elefant: JoanAndreu Vallvé. Construcció: Xavier Badia – La Gàrgola. Actors/
Titellaires: Isaac Baró i Oriol Esquerda /Oriol Vázquez. Músic/
Titellaire: Olaf Ferigni. Música: Bernat Vallvé. Producció: Centre
de Titelles de Lleida.
55 minuts
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CIA Dulce Duca, va començar el 2010. Tenia la necessitat de construir espectacles comunicant idees molt personals i desenvolupar el seu propi estil. El seu primer espectacle
va ser “Um belo dia” amb versió d’interior (60min.) i exterior (30/40 min), que ha girat
per Europa, Brasil, Mèxic, Cap Verd... Aquest any està creant un nou espectacle que es diu
“Sweet Drama”, una coproduccció amb SeaChange Arts (Regne Unit) i Fiar (Portugal), un
espectacle 100% destinat al carrer, que estrenarà al Festival Out There (Regne Unit) al
Setembre de 2019.

Um belo dia
Dulce Duca

SINOPSI: És una peça onírica, metafòri-

Dulce Duca

651 752 868
ca i surrealista. A través del teatre físic, la
dulceduca.dif@gmail.com
dansa, els malabars, equilibris i manipulació
dulceduca.com
d’objectes, aquest personatge integra i intriga
a tots els públics en un moment ple de vida. Una
noia està a punt de viure el dia més extraordinari de la seva vida.”Um belo dia” és un pebrot al
que li posem ales i es converteix en una papallona.
Maces brollen del terra, demanant la possibilitat de
fer l’impossible. Faldilles centrifuguen el meu cos i
flors fecunden... Se celebra el naixement d’una catarsi.
Papallones volen sense ales... La ballesta es vesteix de
mil cares. La realitat i el somni ballen com dos vells
amants. Tot és real quan un s’ho creu.

FITXA ARTÍSTICA

“UM BELO DIA ÉS
UN PEBROT AL QUE
LI POSEM ALES I
ES CONVERTEIX EN
UNA PAPALLONA.”

Obra de: Dulce Duca I Iris. Interpretació: Dulce Duca.
Posada en escena: Iris. Música: Jaime Del Blanco.
Vestuari: Carme Costa. Imatge: Laurent Foutaise.
Comunicació: Cultproject. Producció: Dulce Duca. Amb el
suport de: Festival Trapezi, Festival TAC de Valladolid, Central
del Circ, La Grainerie, Centre Cultural de Terrassa, Ca L’Estruch,
Teatre Principal d’Olot, Teatre Cervianum de Torrelló i Vilanova
del Vallès.
30 minuts
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CIA Galiot Teatre, aquest any 2019 la companyia celebra el seu 25è aniversari. Durant
tots aquests anys, diferents espectacles han format part dels principals esdeveniments culturals del país, fires, teatres, ajuntaments, etc. Des de l’any 2010 vam engegar un projecte
paral·lel als nostres espectacles; les nostres instal·lacions de gran format dedicades a l’art
dels titelles; on el públic és el protagonista. Galiot Teatre té el segell de construir totes les
seves produccions amb fusta i ferro antic reciclat.

Espai Munta
Titella
Galiot Teatre

Jordi Monserdà

667 443 141

SINOPSI: En mig de la plaça apareix un espai

galiot@galiotteatre.com
molt peculiar. Un conjunt de taules de planxar
galiotteatre.com
amb porticons antics de masia es convertiran en
bancs de fuster. On els infants hi muntaran els titelles animals. Dins de calaixos de velles tauletes,
antics i reciclats, es trobaran les peces de fusta desmuntades i amb uns suports de ferro aniran muntant
el titella amb uns cargols molt peculiars de fusta. Durant una estona, els més petits seran grans titellaires.

FITXA ARTÍSTICA
Producció i direcció: Galiot Teatre. Actor/titellaire:
Jordi Monserdà. Tècnic de so i llums: Meritxell Serrats.
Construcció escenografia i titelles: Jordi Monserdà,
Arnau Monserdà. Estudi de gravació: Josmir Terrassa.
Disseny gràfic i fotografia: Estudi Mires. Vídeo producció:
La Picadura comunicació. Attrezzo i robes: Laodina Alcalà.
A partir de 180 minuts
Passis de 15 minuts, 15 persones per passi.

“ELS MÉS PETITS
SERAN GRANS
TITELLAIRES”
15

CIA Kernel Dance Theatre, és una companyia de dansa contemporània fundada a Barcelona per Junyi Sun. El projecte va néixer de la unió d’un grup d’artistes procedents
de diferents disciplines amb l’objectiu de desenvolupar un llenguatge propi integrant la
dansa contemporània, el teatre i les arts marcials. Durant els darrers anys la companyia ha
creat dues produccions, “re:LIVE” i “Taijin Kyofusho”. Junyi en creació conjunta amb Alma
Steiner i Marina Miguel presenten el seu tercer projecte, “Give Me Protein”.

Give me
protein

Kernel Dance Theatre

Fani Benages

654 925 551

SINOPSI: És una reflexió sobre els estereotips

fani@fanibenages.com
kerneldt.com
del gimnàs, l’obsessió per la imatge, la idealització de l’estètica, l’esclavització del cos. Moviment
i humor posats al servei d’un espectacle sobre la
banalització de la vida. Adorem el cos a l’esport,
adorem el cos a la dansa, i ens volem sentir adorats
a les xarxes socials. Aquesta peça és un rescat d’emergència a la pèrdua de comunicació i de sensibilitat
humana.

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Junyi Sun. Ajudant de direcció: Piero
Steiner. Coreografia i Intèrprets: Alma Steiner, Marina
Miguel, Junyi Sun. Assessorament dramatúrgic:
Roberto Fratini. Música: Diversos artistes. Fotografia i
vídeo: Francesco Puppini. Management: Fani Benages.
Producció: Kernel Dance Theatre. Suport a la producció:
C.C. Barceloneta. Residència artística: C.C. Barceloneta.
30 minuts

“REFLEXIÓ SOBRE
ELS ESTEREOTIPS
DEL GIMNÀS”
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L’any 2019, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya juntament amb les
diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida (per als municipis de la seva demarcació
territorial) impulsen de forma conjunta el Programa.cat, un sistema d’ajuts que els permet
donar suport a les programacions estables d’arts escèniques i música municipals finançant una
part de la contractació. Durant el 2018, 230 municipis catalans s’han beneficiat dels ajuts de
Programa.cat per a 1.749 activitats de les seves programacions estables professionals d’arts
escèniques i música.
+INFO: www.programa.cat o l’apartat “Suports a les programacions estables” del web del
Departament de Cultura: http://cultura.gencat.cat/promociocultural
CoNSULTES: difusioartistica@gencat.cat
APLICACIÓ EN LÍNIA: https://programacat.cultura.gencat.cat

La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals, però l’organització i la selecció
de propostes seran trimestrals.
El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, formacions,
intèrprets, distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 2019 esta oberta
de forma permanent a l’aplicació informàtica fins al 29 de setembre de 2019.
Per al 2019 i a data d’avui, s’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels
ens locals o ens públics vinculats o dependents a través de l’aplicació de Programa.cat:
De l’11 al 24 de febrer de 2019: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de
l’1 d’abril al 31 de desembre de 2019.

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una institució pública del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya que treballa pel desenvolupament i la consolidació
del sector cultural impulsant les empreses i els professionals de la cultura per millorar-ne
la competitivitat i la professionalització. L’ICEC assessora i acompanya diferents sectors
culturals: les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i
la música; posa a la seva disposició ajuts i eines de finançament i pel foment de la
contractació, i serveis per a la capacitació empresarial i el desenvolupament de públics.
A través de les seves accions, l’ICEC col·labora en la construcció d’un teixit cultural
competitiu i de qualitat i fomenta, també, els hàbits de consum i la generació de públics.
Catalan Arts és la marca de l’ICEC per a la promoció de les empreses creatives i culturals
catalanes als mercats nacional i internacional. Mitjançant la xarxa d’oficines de l’ICEC a Europa
(Barcelona, Berlin, Brussel·les, Londres i París) es treballen diverses línies d’actuació per
connectar, guiar i donar suport a les empreses culturals i creatives en el seu accés als mercats.
Amb aquest objectiu, Catalan Arts promou la presència de creacions i empreses catalanes
a mercats, fires i esdeveniments professionals clau. A més, ofereix tot tipus de materials i
recursos a professionals per afavorir la comercialització de les seves produccions, així com als
agents que cerquen produccions artístiques per als seus festivals o espais culturals.

CONTACTE

internacional.icec@gencat.cat
Twitter: @playcatalan
Facebook: /catalanarts
icec.gencat.cat
catalanarts.cat

Del 13 al 26 de de maig de 2019: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2019.
Del 9 al 22 de setembre de 2019: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019.
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CIA Minimons, formació especialitzada en crear recorreguts i instal·lacions per generar
una aventura sensorial al públic visitant. Va iniciar el projecte “Un conte d’estar per casa”
al 2017 i al 2018 estrena “Un teatre al jardí”. Formada per Pancho García amb més de 20
anys d’experiència com a membre de la companyia Teatro de los Sentidos, dissenyador de
llum, músic, actor i mestre de postgrau i tallers; i la Marta Joan, com a directora de Aula
BGT, realitzant projectes lúdics i culturals des de 2001.

Un teatre
al jardí
Minimons

Montse Ferrer

649 942 885

SINOPSI: Espectacle de teatre participatiu
ferrer.montse@gmail.com
minimons.org
en format de recorregut on les famílies son les
protagonistes de l’experiència. A través de la instal·lació de diferents “capses” sensorials i de la
intervenció de 3 actors, descobrirem els països que
visita el Pàtric amb la seva família quan marxen de
gira. A les capses hi trobem un text del diari d’en
Pàtric amb reflexions, el minimon (recreació a petita
escala) del país que visiten i una petita proposta de
joc... preparats per l’aventura?
FITXA ARTÍSTICA

“TEATRE
PARTICIPATIU
EN FORMAT DE
RECORREGUT
ON LES FAMÍLIES
SON LES
PROTAGONISTES”

Direcció, creació i idea original: Pancho García i Marta
Joan. Habitants: Pancho García, Marta Joan i Giovanna
Pezzullo. Disseny Escenogràfic: Pancho García, Marta
Joan, David Batignani, Mariano Santafosta, Nelson Jara,
Gabriella Salvaterra, Antonia Tèrmens i Victoria Viñas.
Conte original: Marta Joan i Pancho García. Il·luminació:
Pancho García. Fotografia i vídeo: Anna Puit.
Cada recorregut té una durada d’uns 30-45 minuts per
família. Màxim 6-7 persones a la vegada, amb un adult per
grup com a mínim. Fins a 100-120 persones cada hora.
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CIA Planeta Trampolí, és una companyia de circ contemporani creada per l’Angel de
Miguel el 2017 amb la vocació de construir un llenguatge artístic al voltant del llit elàstic que permeti connectar el circ contemporani amb tota classe de públics. La creació
“Back2Classics” serà la primera proposta fruit d’aquesta recerca. Ha participat en diverses
creacions amb diferents companyies arreu d’Europa i des de fa més de 10 anys és formador
de llit elàstic a l’Associació de Circ Rogelio Rivel, l’Ateneu Popular de 9Barris i l’Associació
de Circ Cronopis.

Back 2
classics
Planeta Trampolí

SINOPSI: Planeta Trampolí proposa un es-

Alina Ventura

652 356 493
info@lamaleta.cat
planetatrampoli.com

pectacle de llit elàstic fresc, proper i íntim per
a tota la família on el circ més clàssic es fusiona
amb cultures urbanes a través del ball, la música
i l’art del Turntablism (scratch amb vinils). Una
proposta on el llit elàstic pren vida pròpia entre les
bogeries i acrobàcies del seu protagonista. Un viatge
al passat que més ens enamora, ple d’humor, poesia,
ritme i caramboles que canviaran el concepte que tenim del llit elàstic.

FITXA ARTÍSTICA
Idea Original: Angel de Miguel Garcia. Intèrpret i
acròbata: Angel de Miguel Garcia. Direcció: Planeta
Trampolí. Mirada externa: Jordi Mas, David Candelich i
Amaya Mínguez. Vestuari: Maria Teresa Garcia Major.

“UN VIATGE AL
PASSAT QUE MÉS
ENS ENAMORA,
PLE D’HUMOR,
POESIA, RITME I
CARAMBOLES”

40 minuts
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CIA Slow Olou, és el projecte de dos pallassos, Toti Toronell & Pere Hosta. Una idea
d’apropar dos universos particulars en un de sol. Un llenguatge poètic i una manera comuna d’entendre l’ofici del pallasso. Ens hem trobat després de fer un llarg recorregut en
solitari. Punts de vista en comú, complicitats de la professió, estones d’improvisació i
assaig, ens han portat a crear una nova aventura. Encetar una fusió de dos pallassos, de
dues maneres de fer humor, de dos universos que estaven a tocar i es complementen. Els
anys d’experiència fa que comencem a caminar junts per crear un nou univers d’humor i
poesia amb molts fonaments.

Escargots
Slow Olou

SINOPSI: Cada cop que plou els hi passa,

Mercè Casas

628 770 038
és normal, són mol·luscs gastròpodes i ja se
info@slowolou.com
sap, els quatre tentacles es desperten de forslowolou.com
ma intuïtiva, i es veuen obligats a seguir el seu
instint, i no els queda més remei que emprendre
el viatge arrossegant la conquilla. I com dos cargols, es deixen portar per la seva intuïció, i a poc
a poc, com ha de ser, et deixen un rastre de baba a
la punta de les sabates que se’t posa pels porus de
la pell i t’encomana el bon humor i el surrealisme.
Per cert, tots els animals que surten a l’espectacle són
pura ficció… menys dos.

FITXA ARTÍSTICA
Clowns: Toti Toronell i Pere Hosta. Vestuari: Slow Olou.
Escenografia: Toti Hosta & Pere Toronell. Fotografia:
Xevi Vilaregut. Disseny gràfic: Sopa Graphics. Distribució:
Mercè Casas. Producció: cia.Toti Toronell & cia.PereHosta.
Agraïments: Fira Mediterrània de Manresa. Col·labora:
Ajuntament de Girona, Diputació de Girona. Amb el suport:
ICEC, Institut Ramon Llull

“COM DOS
CARGOLS, ES
DEIXEN PORTAR
PER LA SEVA
INTUÏCIÓ”

50 minuts
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CIA Vaques, fa molts anys que Jose Redondo i Jorge Albuerne es coneixen... I no fa
tant que es van posar primer a col·laborar, indagant en un univers comú. Els dos tenen
la paraula... Jose la loquacitat i Jorge les pauses, els silencis; un la precisió, el tir precís
i sense pietat; l’altre, la capacitat d’evocar i provocar... Però per a aquesta ocasió van
decidir prescindir del text, una fòrmula per entrar entrar en sintonia, de caminar de la mà
per llocs incerts per a tots dos... Havien posat el seu esforç en l’acció, la composició, els
pocs objectes (però clars), el vestuari simple i fàcil de treure (i de posar)... Van classificar
aquell resultat com “Noves Dramatúrgies de l’Humor”... I ara també ha entrat en escena
la música, gràcies a Xabi Eliçagaray...

Ye Orbayu
Vaques

SINOPSI: Un espectacle de Circ Rural

Karmen Sampalo

626 718 797
Trash... Un parell d’homes madurs i contunactuamosdistribucion@gmail.com
dents al costat d’un músic polivalent creen una
ciavaques.wordpress.com
peça desequilibrada, agraïdament grotesca, una
dansa descompassada de bèsties desolades, un
duo de clowns desfasats tractant de seduir, i seduir-se ... fent equilibris sense trampa, sobre taules, cadires i ampolles de cava.

FITXA ARTÍSTICA
Idea: Cia. Vaques J.L. Redondo/ J. Albuerne. Música
en directe: Xabi Eliçagaray. Composició musical:
Xabi Eliçagaray. Direcció: No en tenim... Anem a la
deriva… Espai escènic. Cia. Vaques. Vestuari: Cia.
Vaques. Il·luminació: Luis Nevado “Luisillo” i Cia.
Vaques. Acompanyament escènic: Fátima Campos,
Rob Tannion. Vídeo: Tristán Pérez Martín, Mc Shalbert
Productions. Fotos: Alessia Bombaci, Marta Garcia
Cardellach, Miguel Ángel García.
35 minuts

“UN DUO DE
CLOWNS
DESFASATS
TRACTANT DE
SEDUIR, I SEDUIR”
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CIA Vero Cendoya, que va estudiar a l’Institut del Teatre de Barcelona i a la Trisha Brown
Dance Company de Nova York, entre d’altres, va crear la seva pròpia companyia el 2008;
des dels seus inicis es caracteritza per la col·laboració amb artistes d’altres disciplines,
com el teatre, la pintura, la música, la poesia… No en va la pròpia creadora és també il·
lustradora. Ha treballat també com a ballarina amb companyies a Espanya, Suïssa, Itàlia,
Israel i Alemanya, i com a actriu en obres de teatre. Els seus espectacles s’han presentat
a teatres i festivals d’Espanya, Itàlia, Alemanya, República Txeca, França, Bèlgica, Anglaterra, Argentina, Xile, El Salvador, Holanda, Suècia, Dinamarca, la Xina i Taiwan.

C.O.S.

Vero Cendoya
SINOPSI: 3 ballarins, una músic i una gos-

Fani Benages

654 925 551
sa. La peça posa el focus en la situació dels
fani@fanibenages.com
refugiats assetjats a Grècia. Una reflexió, mitverocendoya.com
jançant el llenguatge escènic i de moviment, sobre el fet de no ser amos del nostre propi destí.
“No hi ha paraules per explicar el que allà està
passant, pot ser que el cos pugui expressar-ho.”
Aquest projecte se centra en la recerca d’un llenguatge escènic en què interactuï la realitat i la ficció
d’una situació, malauradament, per tots coneguda. La
coreògrafa, Verónica Cendoya, ha viscut l’experiència
de la vida dels refugiats de molt prop mitjançant un treball de voluntariat en els camps Softext, Nea Kavala, Vasilika, Hotel Hara I Orekastro de Tessalònica, al juny 2016,
com a part de l’Associació de Voluntaris Independents.

FITXA ARTÍSTICA

“UNA REFLEXIÓ,
MITJANÇANT EL
LLENGUATGE
ESCÈNIC I DE
MOVIMENT, SOBRE
EL FET DE NO SER
AMOS DEL NOSTRE
PROPI DESTÍ. ”

Creació: Verónica Cendoya. Creació musical: Adele Madau.
Interpretació: Nacho Carcába, Natalia D’Anunzzio, Verónica
Cendoya i Petrus. Interpretació musical en directe: Adele
Madau (Itàlia) Assessorament de dramatúrgia: Cristina
Martin, Princesa Inca. Assistència de direcció: Marina Miguel.
Escenografia i il·luminació: Silvya Kuchinow. Vestuari:
Laura García. Producció: Albert Baldomà. Administració: Joan
Fabregat. Una Coproducció de: Cia.Vero Cendoya i Festival
Sismògraf d’Olot.
25 minuts
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CIA Zum-Zum Teatre, és un projecte artístic que des de l’any 1994 es dedica a la creació,
producció i difusió de les arts escèniques per a tots els públics. S’han produït 18 espectacles dels quals han fet més de 4500 representacions. Sota la direcció artística de Ramon
Molins, ZUMZUM vol convertir els seus espectacles i cadascuna de les representacions en
un fet únic i irrepetible que eixampli els límits de la imaginació i desafiï la manera que
petits i grans mirem el món a través del teatre.

Hippos

Zum-Zum Teatre
SINOPSI: En un món on conviuen quotidi-

Ramon Molins

973 243 592 / 722 616 982
anament els animals i les persones, ens acoscontacte@zumzumteatre.com
tem a uns hipopòtams que agafen el camí del
www.zumzumteatre.com
mig. Són persones disfressades i mimetitzades
en l’animal que porten a sobre o bé hipopòtams
que es busquen dins els individus que hi posen el
cos? Acompanyem aquests hipopòtams en un recorregut físic que podria ser una faula, una metàfora,
la reflexió preliminar per a una tesi doctoral sobre la
humanitat i l’animalitat o bé, senzillament, una proposta per a tots els públics on trobar-nos i estar una
mica més sols però més acompanyats.

FITXA ARTÍSTICA

“UN MÓN ON
CONVIUEN
QUOTIDIANAMENT
ELS ANIMALS I
LES PERSONES”

Equip de creació: Quim Bigas i Ramon Molins. Direcció i
coreografia: Quim Bigas. Intèrprets: 3 hipopòtams / Albert
Garcia, Jordi Gilabert, Maria Mora, Miquel Rodríguez, Carla
Tovias. Disseny i producció dels hipopòtams: Miguel Ángel
Infante – Dulcie Best. Fotografia: Jordi Rulló, Núria Boleda i
Zum-Zum teatre. Il·lustració: Giselfust. Arranjaments vestuari:
Olga Cuito. Comissariat i acompanyament: Margarida Troguet.
Coordinació, logística i comunicació: Begonya Ferrer. Suport
artístic i tecnològic: Joan Pena i Sergio Sisques. Construcció
elements escenogràfics: Joan Ferrer (Juanito). Assessors de
mercats: Cia La Tal i Campi qui pugui. Administració: Pili Espada.
Producció executiva: Txell Burgués. Producció: ZUM-ZUM TEATRE
25 minuts
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CRONOGRAMA
09:30 a 10:00

ACREDITACIONS / ESMORZAR / ACTUACIÓ

10:00 a 10:15
BENVINGUDA
10:15-10:35

ACTUACIÓ
10:40-11:00

ACTUACIÓ
11:05-11:25

ACTUACIÓ
11:30 a 11:50
PAUSA CAFÈ / ACTUACIÓ

11:50-12:10

ACTUACIÓ
12:15-12:35

ACTUACIÓ
12:40-13:00

ACTUACIÓ
13:05-13:25

ACTUACIÓ
13:30-13:50

ACTUACIÓ
13:55-14:15

ACTUACIÓ
14:20

DINAR / ACTUACIÓ

HALL / SALA DE CONFERÈNCIES 1 / EXTERIOR
ANNA ROCA - “EL SECRET DE LA NANA”
FIRAL / SALA DE CONFERÈNCIES 2 i 3
GALIOT TEATRE - “ESPAI MUNTA TITELLA”
MINIMONS - “UN TEATRE AL JARDÍ”
HALL
HALL / FIRAL
SLOW OLOU - “ESCARGOTS”
ESPAI FIRAL
CAPICUA - “KOSELIG”
ESPAI FIRAL
VERO CENDOYA - “C.O.S.”
HALL / SALA DE CONFERÈNCIES 1 / EXTERIOR
ANNA ROCA - “EL SECRET DE LA NANA”
FIRAL / SALA DE CONFERÈNCIES 2 i 3
GALIOT TEATRE - “ESPAI MUNTA TITELLA”
MINIMONS - “UN TEATRE AL JARDÍ”
FIRAL
VAQUES - “YE ORBAYU”
FIRAL
DULCE DUCA - “UM BELLO DIA”
FIRAL
CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA - “HATHI”
FIRAL
KERNEL DANCE THEATRE - “GIVE ME PROTEIN”
FIRAL
PLANETA TRAMPOLÍ - “BACK2CLASSICS”
FIRAL
ZUM-ZUM TEATRE - “HIPPOS”
FIRAL
DINAR
EXTERIOR
ANNA ROCA - “EL SECRET DE LA NANA”
FIRAL / SALA DE CONFERÈNCIES 2 i 3
GALIOT TEATRE - “ESPAI MUNTA TITELLA”
MINIMONS - “UN TEATRE AL JARDÍ”

espaidecarrer.cat
Organització:

Amb la col·laboració de Cultura-Diputació de Barcelona.

