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Espai de Carrer
Us donem la benvinguda a la sisena edició
d’Espai de Carrer, la jornada per a la contractació
d’espectacles d’arts de carrer.
Els objectius que persegueix la jornada són fomentar la contractació d’espectacles
de carrer i connectar companyies, tècnics municipals i programadors culturals.
Aquests objectius s’assoleixen gràcies a la presència de més d’un centenar de
tècniques i tècnics municipals i programadores i programadors, però també a
l’esforç de les 12 companyies seleccionades per a aquesta edició.
Tots els espectacles presentats durant Espai de Carrer estaran disponibles al
Programa.cat perquè es puguin contractar les companyies en millors condicions.
Podeu trobar més informació sobre el Programa.cat a la pàgina 19.
Espai de Carrer és una co-producció de l’Àrea de Mercats de l’Institut de les
Empreses Culturals (ICEC), i l’Ajuntament de Viladecans i el Festival Internacional
de Teatre i Animació Al Carrer de Viladecans, que compte amb la col·laboració
de Cultura-Diputació de Barcelona.
Viladecans, 4 de febrer de 2020

JURAT ESPAI DE CARRER 2020

Organització:

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

El jurat que va seleccionar les 12 companyies que participen a Espai de Carrer 2020 estava
integrat per:
David Ayza Granell i Oriol Figueres Salvadó, Tècnics de cultura i festes de l’Ajuntament del
Morell, Responsables del Festival PrimaverArt.
Maria Faura, Festival Cantilafont.
Anna Giribet, Maria Capell, FiraTàrrega.
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.
Elisabet Moreno, Codirectora del Festival Al Carrer de Viladecans i Directora de Serveis
d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Viladecans.
Pep Tines, Ajuntament de Torelló, Teatre Cirvianum, Festus Festival.
Imatge Espai de Carrer 2020: elevenadworks.com
Concepte i coordinació general: Salvador González
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Anna Confetti / A la Fresca
(Cia)3 / Mur
ES Circ / Tei Tei
Estampades / Far
Holoqué / La Caixeta
Impàs / Andare
Javier Ariza / Carman
La Quebrá / Get No
Las Sistars / Dai, Ma Aspetta
Nom Provisional / Qui cu qui què quina
Sound de Secà / Possê
Txema Muñoz / Txema, The Postman

CIA Anna Confetti / Cirquet Confetti fa més de 30 anys que provoca somriures amb els
seus espectacles de carrer i de sala. Espectacles còmics i poètics per a tots els públics,
expressant-se amb el llenguatge del circ, la música i el clown.

A la fresca
Anna Confetti

SINOPSI: Tres personatges i una cadira ge-

Ricard Torrens Aguado

gant surten a prendre la fresca, generant diferents situacions còmiques al llarg d’un recorregut. Escenes quotidianes i alhora surrealistes, que
portades a l’extrem esdevenen còmiques. Visual i
amb poques paraules. Per a totes les edats i somriures. Tres personatges i el seu particular univers.

696 762 028
gaac@gaac.info
annaconfetti.com

FITXA ARTÍSTICA
Producció: Anna Confetti. Direcció: Pep Vila.
Personatges: Anna Confetti, Rosita Calvi i Thangi
Rey. Escenògraf: Pep Aymerich i Miquel Ollé.

55 minuts

“VISUAL I
AMB POQUES
PARAULES.”
7

CIA (Cia) 3. L’equip està format per persones amb diferents capacitats i amb experiència
contrastada dalt dels escenaris. Combina artistes de quilometratge zero emergents juntament amb d’altres que tenen una àmplia trajectòria professional d’àmbit internacional. Hi
participa Circ Bombeta, integrat per persones amb discapacitat intel·lectual. També és
part de l’equip Circ Vermut, compost per Jordi Mas i David Candelich, amb seu a Mataró.
Un altre dels components és Nacho Flores, especialitzat en equilibri damunt de cubs. La
música original és obra de Ramón Giménez, guitarrista, compositor i creador del grup
musical Ojos de Brujo. Completa l’equip Alberto Munilla, de l’escola Rogelio Rivel. La il·luminació és responsabilitat de Xavi Valls, que ha col·laborat amb artistes com Jordi Savall
o Buenavista Social Club.

Mur
(Cia) 3

SINOPSI: Quelcom es trenca i s’esfondra

Joaquim Aragó Puigventós

664 220 150
un mur fet a base de cubs. D’entre les seves
camaleonicaprod@gmail.com
restes, apareixen dotze persones que proven
mur.cat
infinitud de formes per reconstruir un nou món.
Malgrat la inestabilitat dels cubs i els fracassos
a què s’enfronten, els personatges s’esforcen per
assolir el seu objectiu, treballant de forma col·lectiva i amb un lema que els impulsa a seguir endavant: “Si caminem sols, anem més de pressa; si
caminem junts, arribem més lluny”. Seran capaços
de trobar l’estructura perfecta? Podran lidiar amb les
seves diferències per assolir l’anhelada harmonia? Una
performance visual, circense, amb música en directe i
molt, molt d’humor.

FITXA ARTÍSTICA

“PERFORMANCE
VISUAL, CIRCENSE,
AMB MÚSICA EN
DIRECTE I MOLT
D’HUMOR.”

Idea original: Nacho Flores i Joaquim Aragó. Direcció:
Nacho Flores. Assessor coreogràfic: Roberto Olivan.
Artistes: Circ Vermut (Jordi Mas, David Candelich), Circ
Bombeta (Oriol Morgades, Quique Maltas, Sergi Comesa,
Manolo Osoyo), Alberto Munilla, Ramón Giménez, Nacho
Flores. Suport dalt de l’escenari: Sigrid Brau, David de la Rosa
Alegre. Música original: Ramón Giménez (“El Brujo”). Producció
executiva: Joaquim Aragó. Il·luminació: Xavier Valls. Vestuari:
Elisa Echegaray. Atrezzo: Alberto Munilla. Il·lustració: Ivan Jordà.
Comunicació i vídeo: Laura Carrau.
50 minuts
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CIA ES Circ està formada per Eva Szwarcer i Emiliano Sánchez Alessi. Creada a inicis de
l’2011, producte de la unió de diferents universos tècnics i artístics amb la intenció fonamental de fusionar la tècnica de circ amb l’expressió coreogràfica i el teatre gestual,
podent, d’aquesta manera, aconseguir creacions a l’abast de tothom més enllà d’idiomes i
cultures. Ha participat amb les seves creacions, “In”, “Iceberg” i “Igloo” en diferents festivals a Espanya, França, Portugal, Bèlgica, Polònia, Holanda, Argentina, Croàcia, Suïssa,
Eslovènia, Hongria, Itàlia, Grècia, Japó , Corea, Finlàndia, Suècia i Noruega.

Tei Tei
ES Circ

Emiliano Sánchez Alessi

698 829 121

SINOPSI : Un camí a recórrer. Un camí per

teiteishow@gmail.com
habitar i transformar. Espais i universos que es
emilianoalessi.com
crearan en complicitat amb el públic per viatjar
a través de l’imaginari de l’abstracció i el nostre propi. Cada racó, cada cantonada, cada pal de
llum, cada semàfor, cada individu... són possibles
suports i fonaments per crear les històries que conformaran un sender únic i irrepetible.

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i interpretació: Emiliano Alessi. Vestuari:
Emiliano Alessi.

50 minuts

“ESPAIS I
UNIVERSOS PER
VIATJAR A TRAVÉS
DE L’IMAGINARI DE
L’ABSTRACCIÓ I
EL NOSTRE PROPI.”
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CIA Estampades està formada per Berta Escudero, Mariona Moya i Paula Radresa, tres artistes multidisciplinars apassionades per les arts de carrer i la conquesta d’espais insòlits.
Afincades a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt des de l’any 2003 des d’on van iniciar la
seva carrera aèria com a membres cofundadores, coreògrafes i ballarines de la Cia. Deambulants. Parteixen del treball físic i la investigació corporal, una fusió entre la dansa-teatre
i les tècniques aèries amb diferents suports, per desenvolupar els seus espectacles. Creen
atmosferes plàstiques i efímeres que s’estampen com un miratge per sotragar la quotidianitat dels espectadors.

Far

Estampades
SINOPSI: Negra nit, veig un raig de llum

Paula Radresa

679 689 091
que viatja en línia recta, travessant els núvols
estampades@gmail.com
fins acaronar el terra. Recordo haver-ne vist
estampades.com
una altre d’igual, va ser fa molt de temps però,
just abans de perdre’m seguint les meves passes.
Passejo sense rumb resseguint un so que prové
de temps remots. Sento una presència permanent i
estàtica. És la torre que es desperta alçant-se a terra
ferma, marcant el pas del temps ens retorna en l’aquí
i en l’ara. Tres personatges tenen la clau d’aquesta
Talaia. Hi viuen, s’hi passegen, formen part del seu
engranatge que ara es desperta per a donar veu a les
seves pedres. Volaran conquerint espais inaccessibles i
fent reviure històries i racons oblidats. Un raig de llum
emergeix de la foscor, el faroner encén la maquinària, els
cucuts es desperten i dansen el pas del temps.

FITXA ARTÍSTICA

“PASSEJO
SENSE RUMB
RESSEGUINT UN
SO QUE PROVÉ DE
TEMPS REMOTS.”

Idea i creació: Cia. Estampades. Intèrprets: Berta Escudero,
Mariona Moya i Paula Radresa. Rigger i suport tècnic:
Roger Compte Andrés. Disseny de llum: Pep Arumí.
Vestuari: Cia. Estampades. Amb el suport de Factoria Cultural
Coma Cros de Salt.

30 minuts
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CIA Holoqué, companyia de teatre de carrer que es va crear el setembre de 2016 per Diego
Caicedo. Combina les arts escèniques amb les noves tecnologies per tal de crear espectacles que condueixin tant el públic més jove com l’adult a un univers de somnis on tot és
possible. Us convidem a viatjar a través d’històries que s’uneixen entre el món quotidià i
el que percebem quan travessem la porta de la nostra imaginació.

La Caixeta
Holoqué

SINOPSI: Dues ballarines descansen al cap-

Núria Prunera

691 658 803
damunt d’una capsa de música gegant. L’esinfo@holoque.es
pectacle ens endinsa en un viatge ple d’engraholoque.es
natges que es transformen i donen vida a una
bonica història d’amor prohibit entre la música i
la dansa sota el govern del Rei Por. Un relat sobre
el despotisme i els amors prohibits, en un cosmos
regit per la música i la dansa. Un viatge explicat
amb hologrames i vídeo mapping.

FITXA ARTÍSTICA

“UNA BONICA
HISTÒRIA D’AMOR
PROHIBIT ENTRE
LA MÚSICA I
LA DANSA.”

Idea original: Diego Caicedo. Assessorament: Jordi
Duran. Direcció d’actors: Aina Rovira. Actors: Diego
Caicedo i Miquel Vallès/Jordi Villacampa. Veu en off:
Núria Casado. Construcció escenograﬁa: Miquel Vallès
i Diego Caicedo. Vestuari: Aina Rovira Miquel Vallès i
Diego Caicedo. Estructura titelles: Joan Pena. Disseny
escenograﬁa: Diego Caicedo. Animació 3D: Marc Calero.
Composició musical: Diego Caicedo. Arranjaments: Dani
López. Programació i tecnologia: Stage Lab (Sergio Sisques
i Ion Reguera). Producció i distribució: Núria Prunera i Jordi
Villacampa.

Passis de 5 minuts

15

CIA Impàs, som l’Elena Masó i la Neus Masó, germanes, amigues, companyes de feina i unes
apassionades de la dansa. Instal·lades entre França i Catalunya enamorades del que fem no
ens cansem d’implicar-nos en projectes on poder compartir les nostres inquietuds amb altres
artistes per crear conjuntament. No ens imaginem la nostra vida sense la dansa i potser tu la
teva tampoc, però encara no ho saps.

AndarE
Impàs

SINOPSI: ANDARE és una tragicomèdia

Elena Masó

722 552 983 / 609 706 012 /
699 159 355
basada en fets reals no personals, però sí a
l’abast de tothom. Una performance de dansa
info@impasdansa.com
– teatre de carrer que et convida a conèixer les
impasdansa.com
emocions de l’Imra, una noia que s’ha vist obligada a abandonar casa seva amb una única maleta plena de les experiències viscudes i lluitades
amb la gent que estimava. L’Imra perduda en una
terra desconeguda plorarà, riurà, cridarà i es farà
estimar. Amb l’esperit de criticar com som manipulats, bombardejats i expulsats dels nostres territoris
ANDARE és un viatge emocionalment intens on el públic
viu en primera persona com conviure en una societat on
acatar ordres és bàsic per sobreviure. On la inquietud de
saber si aquella bomba porta el teu nom o no, forma part
del teu dia a dia. ANDARE pretén sensibilitzar i prendre
consciència del què viuen algunes persones d’aquest mateix
món que compartim des de l’humor i la nostàlgia.

FITXA ARTÍSTICA

“COM CONVIURE
EN UNA SOCIETAT
ON ACATAR
ORDRES ÉS BÀSIC
PER SOBREVIURE.”

Idea i concepte: Neus Masó. Coreografia: Neus Masó.
Direcció Artística: Elena Masó i Neus Masó/Cia. Impàs.
Disseny espai: BAOWATT produccions Oníriques.

35 minuts
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L’any 2020, 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 2019, 238 municipis catalans s’han beneficiat dels ajuts de
Programa.cat per a 1.922 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

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.

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 2020 s’obre del
23 de setembre de 2019 fins a mitjans d’octubre del 2020.
Per al 2020, s’estableixen a data d’avui 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:

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, Berlín, 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

De l’11 al 24 de febrer de 2020: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de
l’1 d’abril al 31 de desembre de 2020.

Twitter: @icec_cat | @catalanarts
Instagram: @icec.cat | @catalanarts.cat
Facebook: /catalanarts

Del 12 al 25 de de maig de 2020: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2020.

icec.gencat.cat
catalanarts.cat

Del 15 al 28 de setembre de 2020: a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de
l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2020.
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CIA Javier Ariza, és un home senzill en una vida complexa que ha sabut combinar aquesta
dualitat i canalitzar-ho a través del humor, creant i girant espectacles de clown, circ i teatre físic al voltant del món. Aquest templer del ridícul porta prenent-se seriosament l’art
de ser idiota, combinant música, circ i excentricitat de la forma més inimaginable, havent
treballat en més de 20 països de 4 continents.

Carman
Javier Ariza

SINOPSI: Una comèdia de carrer per a un

Ricard Torrens Aguado

696 762 028
showman i un Seat 600, un divertit especgaac@gaac.info
tacle per a tots els públics, en què un cotxe
javierariza.com
icònic en la mobilitat, pren vida i acabarà per
conduir sense conductor en una rutina musical
i circense que el pot portar a Eurovisió. Adaptable a molts espais escènics pot ser representat en
places, parcs, pàrquings, carpes, etc. Aquest està
considerat un espectacle de circ, clown i de manipulació d’objectes, convertint a aquest cotxe icònic en
gairebé un titella.

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Javier Ariza. Producció: Javier Ariza i Núria
Aguiló. Direcció: Aitor Basauri.Mirada externa: Rubén
Río. Repartiment: Javier Ariza. Música: Javier Ariza i
Raquel Sannicolás. Disseny escenografia: Jairo Fuentes i
David Cabezos (modificacions i adaptacions cotxe).

50 minuts

“UNA COMÈDIA
DE CARRER PER
A UN SHOWMAN
I UN SEAT 600.”
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CIA La Quebrá, companyia de dansa creada el 2015 per la ballarina Irene García. Finalista
Premi dansa IT 2018, 1er Premi Certamen Coreogràfic de Sabadell, 2n Premi Creajoven
Múrcia, 3r premi Certamen coreogràfic de Vic. Finalista en certamen coreogràfic de Madrid,
Burgos, Nova York, Extrema Danza, Sólo Dos En Danza, Companyia convidada a l’abril en
Dansa, Festival Decorrido, Mercateatre, Jornades pedagògiques VIC, Sismògraf d’Olot, Teatre SAT de Barcelona, L’Estruch de Sabadell, CC Barceloneta, CC Sortidor.

Get No
La Quebrá

SINOPSI: GET NO és una peça sobre la sa-

Sergi Cerdan

615 660 607

tisfacció i els avions. El panell d’avisos indica
que l’avió és a pista, mentre els passatgers encara esbrinen el misteri de les falgueres al voltant de l’aeroport. Al vestíbul, els peus recorden
gairebé per encanteri una mena de ziga-zaga que
Àlex Pujol
en alguna ocasió havien dibuixat al terra, un vaivé
628 194 658
que és com una pregària i alhora és com estrènyer
el cor amb un drap humit. GET NO gira al voltant
de certs detalls com aquests, de certs instants poèlaquebra@laquebra.com
tics copsats enmig de la fredor dels aeroports, i també
laquebra.com
d’aquell batec que es produeix de vegades just abans
d’acomplir-se un desig.

FITXA ARTÍSTICA

“GET NO GIRA
AL VOLTANT DE
CERTS INSTANTS
POÈTICS COPSATS
ENMIG DE LA
FREDOR DELS
AEROPORTS.”

Coreografia: Irene García (La Quebrá). Intèrprets: Jesus
Aragón, Marc Fernández, Ariadna Saltó,Paula Serrano, Laia
Vancells, Joana Sureda. Espai escènic i vestuari: Sergi
Cerdán. Assessorament musical: Marta Cascales Alimbau.
Text i dramatúrgia: Irene García i Roberto Frattini.

35 minuts
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CIA Las Sistars som una companyia italo-catalana de circ establerta a Barcelona. Conformada per dues dones, som les primeres artistes – dins del territori català – que hem
portat la disciplina dels portés acrobàtics a un camp exclusivament femení. Significant
això que plantegem una reescriptura dels portés clàssics del circ i aprofundim en la
investigació de moviment dins les possibilitats dels nostres cossos. Maddalena Chialda i
Judit Obach ens coneixem a l’Escola d’Arts en Circ Rogelio Rivel i és després de la nostra
formació com a artistes de circ, que decidim començar a treballar juntes amb la disciplina en la qual ens hem especialitzat (portés acrobàtics).

Dai,
Ma Aspetta
Las Sistars

Judit Obach Colomer

629 463 154

SINOPSI: Dues dones, dues cadires i un xi-

juditobach@gmail.com
lasistars@gmail.com
clet. Durant 40 minuts de peça, dues dones amb
personalitats molt diferents deixen sortir la seva
animalitat i recorren un viatge poètic i absurd
a través dels portés acrobàtics. Decideixen que
contaminant-se les emocions es salvaran de l’avorriment i es pregunten si poden omplir aquell temps
que sembla mort. A través dels seus cossos i un moviment on gairebé ja no se sap qui és qui, s’escupen un
xiclet que es converteix en un joc d’alt risc. Un espectacle on petits i grans confondran el fàstic amb la diversió.

FITXA ARTÍSTICA

“UN ESPECTACLE
ON PETITS I GRANS
CONFONDRAN
EL FÀSTIC AMB
LA DIVERSIÓ.”

Idea original i direcció: Las Sistars. Intèrprets: Judit
Obach i Maddalena Chialda. Mirades externes: Joan
Ramon Graell (circ-teatre) i Alma Steiner (moviment).
Vídeo: Stefano Rendon. Suports: Residència Incubadora
(La Central del Circ), Projecte europeu CircollaboraitveTools,
Cronopis Espai de Circ, Casal de la Font d’en Fargues i Centre
Cívic Can Clariana, Centre Cultural Can Balmes.

40 minuts
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CIA Nom Provisional, l’Eva Camps i en Joan Pallàs es van conèixer a l’escola de circ Rogelio Rivel de Barcelona. A l’acabar la formació, es van llençar a crear la companyia sense
complexes. Tots dos es van especialitzar en la perxa xinesa i junts hi han desenvolupat
el seu propi llenguatge. Van començar amb un número de dobles a la perxa amb el que
van anar trobant la connexió amb el públic. La bicicleta artística va arribar més tard a la
companyia i va ser per a quedar-s’hi. Qui cu qui què quina és el seu primer espectacle que
barreja el circ amb un món ple de botons i cables que provoquen curtcircuits i connexions
impensables.

Qui cu qui
què quina
Nom Provisional

SINOPSI: Dues persones han de compartir un

Alina Ventura

652 356 493
info@lamaleta.cat

cianomprovisional.com
sol espai per a poder continuar amb el seu viatge. Estan condemnades a donar voltes i més voltes en un cercle infinit fins a que trobin la manera
de compenetrar-se. Però la connexió dels seus universos individuals crearà un món ple d’absurditats
i les respostes mai són senzilles quan es tracta de
trobar un punt mig. “QUI CU QUI QUÈ QUINA” és un
joc de connexions entre els artistes, una màquina i el
públic. Tots els cossos vius tenen electricitat. Què passa
si ens connectem? Què passaria si poguéssim escoltar
com sona la connexió entre persones?

FITXA ARTÍSTICA

“UN JOC DE
CONNEXIONS ENTRE
ELS ARTISTES,
UNA MÀQUINA I
EL PÚBLIC.”

Idea original i direcció: cia Nom Provisional. Música
en directe: Xabi Eliçagaray. Intèrprets: Joan Pallàs i Eva
Camps. Mirada Externa: Anna Pascual. Disseny sonor: Joan
Cot. Vestuari: Anna Izquierdo. Agraïments: Angel de Miguel.
Projecte beneficiari del dispositiu Fons de creació del projecte
de cooperació transfronterer De Mar a Mar en el marc del
programa POCTEFA. Amb el suport de La Central del Circ,
Hameka Fabrique des Arts de la Rue i dels Ajuts KREAS de
l’Ajuntament de Girona.

40 minuts
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CIA Sound de Secà, és un grup de percussió de Cervera creat al 2009 i format per 17
intèrprets. La companyia pretén crear en l’espectador un viatge emocional a través del
ritme, el moviment, les melodies i la interacció amb el públic. Els espectacles que ofereixen combinen la varietat musical, centrada en ritmes afro-llatins interpretats amb
instruments de percussió; l’espectacle visual, amb un vestuari d’estil steampunk i una
acurada presència escènica; i per últim la coreografia, amb moviments explosius que
atreuen el públic.

Possê

Sound de Secà
SINOPSI: Després de 10 anys xafant places

Laura Busquets / Laia Farran

634 532 585
i carrers, Sound de Secà enceta un nou prodistribucio@sounddeseca.com
jecte itinerant amb una clara mirada contemsounddeseca.com
porània. POSSÊ és un espectacle que combina
música i moviment, que transmet optimisme provocant des del començament una catarsi d’energia
i positivisme en el públic a qui convida a ocupar el
carrer com a espai de convivència i de transmissió.
Un espectacle que proposa un joc d’interacció per
compartir un lloc i un moment. Una peça que parla de
la comunitat, de sumar i de connectar, on la percussió
es fusiona amb el moviment per comunicar-se amb el
públic. La percussió entesa com a símbol de reunió, ritual
i celebració en una societat cada vegada més connectada
però també, i paradoxalment, cada cop més individualista.

FITXA ARTÍSTICA

“UNA PEÇA QUE
PARLA DE LA
COMUNITAT,
DE SUMAR I
DE CONNECTAR.”

Creació: Sound de Secà. Direcció artística: Genís
Farran. Direcció musical: Robert Canela. Intèrprets:
Laura Barquets, Robert Canela, Laia Farran, Jesús Franco,
Sandra García, Joan González, Núria Pulido, Joan Taló.
Col·laboracions: Carlos Montfort, Maria Salarich, Montse
Pelfort i el suport incondicional de tots els membres de Sound
de Secà. Una coproducció de FiraTàrrega, emmarcat dins del
programa de Suport a la Creació, en col·laboració amb Lloret
Outdoor Summer Festival i Festival Paupaterres.
40 minuts
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CIA Txema Muñoz, és el mag més jove i amb projecció internacional del país. Ha fet
màgia a 15 països del món i ha obtingut vuit premis internacionals, entre ells “Els anells
d’or” de Suïssa. També ha estat a Les Plus Grand Cabaret du Monde, el cabaret televisiu
més important del món, fent el programa de cap d’any. A més ha treballat al Magic Castle
de Hollywood. La seva personalitat, simpatia i elegància fan que el seu carisma no passi
desapercebut. Els espectacles que presenta són de màgia argumentada, cuidant la qualitat del detall i buscant emocions de l’espectador a cada moment. Una combinació de
màgia i comunicació perfectes.

Txema,
The Postman
Txema Muñoz

SINOPSI: Ja ha arribat! I té correspondència

Txema Muñoz

656 230 917
txema@txema-magic.com

txema-magic.com
per entregar. Diuen que és l’únic carter que ha
repartit cartes en més de vint països dels cinc
continents. Ha entregat paquets a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca.
Distribueix tot el que té destinatari. Però avui, en
finalitzar la jornada, s’adona que té un paquet sense
adreça ni remitent. No sap per a qui és. Què hauria
de fer?

FITXA ARTÍSTICA

“UN CARTER, UN
PAQUET SENSE
ADREÇA NI
REMITENT. NO SAP
PER A QUI ÉS. QUE
HAURIA DE FER?.”

Idea Original: Txema Muñoz. Co-Direcció: Mario
Andres Gómez. Mirada externa: JAM Jaume Jove i
Mai Rojas. Banda sonora original: Tomás Peire i Lucas
Peire. Escenografia: Placton escena, StageLab. Ajudant
d’escenografia: Gia Galbani. Disseny de vestuari: Paulette.
Confecció: Dress-Art. Disseny de llums: Mario Andrés Gómez.
Regidoria: Núria Campos. Producció: Niconicot. Fotografia:
Marc Roura. Producció audiovisual: Marc Barceló. Disseny
publicitat: MarioArturo.

60 minuts
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CRONOGRAMA
09:00 a 09:45

ACREDITACIONS / ACTUACIÓ
09:45 a 10:00
BENVINGUDA
10:05 a 10:25

ACTUACIÓ
10:30 a 10:50

ACTUACIÓ
10:55 a 11:15

ACTUACIÓ
11:20 a 11:40

ACTUACIÓ
11:45 a 12:05

ACTUACIÓ
12:10 a 12:30
PAUSA / ACTUACIÓ
12:35 a 12:55

ACTUACIÓ
13:00 a 13:20

ACTUACIÓ
13:25 a 13:45

ACTUACIÓ
13:50 a 14:10

ACTUACIÓ
14:15 a 14:35

ACTUACIÓ
14:40 a 15:00

ACTUACIÓ
15:00 a 16:00

DINAR / ACTUACIÓ

HALL / FIRAL 3
HOLOQUÉ - “La Caixeta”HALL
HALL
FIRAL 2
NOM PROVISIONAL - “Qui cu qui què quina”
FIRAL 1
TXEMA MUÑOZ - “Txema, The Postman”
EXTERIOR
ESTAMPADES - “Far”
EXTERIOR
SOUND DE SECÀ - “Possê”
FIRAL 2
ANNA CONFETTI - “A la Fresca”
FIRAL 3
HOLOQUÉ - “La Caixeta”
FIRAL 1
IMPÀS - “Andare”
EXTERIOR
JAVIER ARIZA - “Carman”
FIRAL 1
LAS SISTARS - “Dai, Ma Aspetta”
FIRAL 2
LA QUEBRÁ - “Get No”
FIRAL 1
(Cia)3 - “Mur”
EXTERIOR
ES Circ - “Tei Tei”
SALA DE CONFERÈNCIES 1, 2 i 3 / FIRAL 3
HOLOQUÉ - “La Caixeta”

espaidecarrer.cat
Organització:

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

