VILADECANS
16 DE FEBRER DE 2021

Espai de Carrer
Us donem la benvinguda a la setena edició
d’Espai de Carrer, la jornada per a la contractació d’espectacles d’arts de carrer.
Viladecans, 16 de febrer de 2021
Espai de Carrer és la jornada per a la contractació d’espectacles d’arts de carrer dirigida a tècnics municipals i programadors. La jornada s’adreça als professionals
responsables de la programació de les festes majors de ciutats i pobles de Catalunya i d’altres esdeveniments festius o de programacions culturals en general. Els
objectius que persegueix la jornada són fomentar la contractació d’espectacles de carrer i connectar companyies, tècnics municipals i programadors culturals.
Aquest any, degut a la pandèmia del Covid-19, no podrem fer-ho de forma presencial i hem preparat una jornada on-line, on oferirem gravacions d’alta qualitat de
les presentacions i dels espectacles seleccionats.
Tots els espectacles presentats durant la jornada “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. Programa.cat és el sistema de suport del Departament de Cultura a les programacions d’arts escèniques
i música que vol contribuir a incrementar l’activitat i la qualitat de les programacions als equipaments municipals.
Espai de Carrer està organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Àrea de Mercats de l’Institut 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 2021

El jurat que va seleccionar les 12 companyies que participen a Espai de Carrer 2021 estava integrat per:

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.

Xavier Pla,
Ajuntament de Castellbisbal

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.

Anna Lleó,

Gabriel Sicilia,

Teatre Principal de Vilanova i la
Geltrú.

Ajuntament de Terrassa / Festival
Terrassa Noves Tendències.

Organitza:

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

Maribel Picapiedra,
Ajuntament de Badalona.

Salvador González,
Concepte i coordinació general

32è
festival
internacional
de teatre
i animació
Viladecans
2, 3 i 4 de juliol
2021

Companyies
Cia. Alta Gama / Mentir lo Mínimo
Efecto R / It is there. Around the corner
El Circ Petit / CircCubic - Racons d’interacció de circ
Hotel iocandi / Peix
Iluya / Jet Lag
Julia Farrero / Teia
Kerol / Welcome to my Head
Los Informalls / Aperitivo
Madame Gaüc / Fil
Magí Serra & Anamaria Klajnscek / Cossoc
Puntmoc / Dogma
Toc de Fusta / L’Atelier

CIA Cia. Alta Gama, la companyia es forma el 2015 a Barcelona quan l’Amanda i l’Alejo coincideixen en un taller de clown de Phillippe Gaullier.

Els dos s’han format molt en teatre i coincideixen en un llenguatge comú i una visió compartida sobre les arts escèniques. El mateix any comencen
a treballar de forma autodidacta amb la bicicleta acrobàtica creant el seu primer espectacle “Adoro” amb el que han estat a més de 17 països i
80 festivals diferents. El 2017 entren a la formació del Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry “Arc en Cirque” per a especialitzar-se en
bicicleta acrobàtica en duo amb en Frédéric Perrin. Allà creen dos números de bicicleta: “Rouge à Levres” i “PHI” amb el que van ser seleccionats
pel Festival FIRCO el 2019. Actualment treballen en la seva segona creació “Mentir lo Mínimo” amb la que han estat seleccionats al programa
de formació FOCON de Le Lido - Centre Des Arts Du Cirque de Toulouse. Aquest espectacle és la cooproducció del Festival Trapezi 2020.

Mentir lo mínimo
Cia. Alta Gama
SINOPSI: Deixar brotar la realitat. El joc mínim. La connexió màxima de dos fragments. El present que es transforma en un joc d’anada i tornada. La pell que s’esvaeix a
cada cercle. La impostura que desapareix, inevitablement a cada paraula. La bellesa és
mentida. Ja no hi ha ficcions, només presències. Ja no hi ha actuació, només veritat.
Circ Minimalista. Creiem que en la senzillesa està l’essència i l’oportunitat de sentir
més àmpliament tot el que no es veu. L’acció senzilla és, per a nosaltres, la lupa de les
sensacions. Un espectacle que, amb la seva aparent simplicitat, ens apropa a la complexitat de l’acceptació d’un mateix. Simple, poètic, profund.

CONTACTE
Amanda Delgado
619 430 359
cialtagama@gmail.com
www.cialtagama.com/ca/
Cia. Alta Gama

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: Alejo Gamboa i Amanda Delgado. Direcció: Alejo Gamboa. Ull extern:
Vincent Gomez. Música original: Pere Vilaplana. Amb el suport de: Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (FR), Festival Trapezi, Reus (ES), Festival
Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival - Fossano (IT), La Central del
Circ, Barcelona (ES), Ex convento Santa Croce di Tuscania - Borgo Velino (IT), Ondadurto
Teatro, Roma (IT), Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio
(IT) Residències: Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” - Chambéry (FR),
Théâtre Gérard Philipe - Saint Jean de Maurienne (FR), Testimoni Escènic, Creació d’Arts
Escèniques - Avinyó (ES), L’Endroit - Chambéry (FR), Salle de spectacle Saint-Jean - La
Motte Servolex (FR), L’Estruch, Fàbrica de Creació - Sabadell (ES), Espace Culturel Jean
Blanc - La Ravoire (FR), Halle Verriere, Meisenthal (FR)

50 minuts

CIA. Clara Cortés, l’any 2017, juntament amb la ballarina Martina Gunkel, crea la companyia Efecto R i l’espectacle “It is there. Around the
corner”. Ha treballat amb la companyia holandesa de circ i dansa Panama Pictures en l’espectacle site-specific “Urban Fiction” i recentment en
la peça “After Midnight”. Actualment treballa amb l’actriu Gemma Sastre en la peça “És el moment” i amb Mortiz Grenz en l’espectacle de circ
contemporani “Hedonia” i amb Ine Ubben en “Nice to meet you”.
Joana Rañé: Ha treballat com a ballarina amb les companyies Búbulus, Bebeto Cia, Cia Metros, Gelabert-Azzopardi i Phoenix Dance Company.
Ha realitzat projectes de creació pròpia (“Musa: fragments del mite”, “Casa”, “Improvisació a la carta”, “Pecats”) i co-creacions amb Natalia
Jiménez i Ángel Zotes (“Instal.lats”) i ha participat en projectes multidisciplinars (“D’es d’un on”, “Identitats”). La interpretació sempre ha
anat paral·lela al seu aprenentatge i a la seva vida professional. Ha intervingut en diferents curtmetratges i pel·lícules, entre les que destaca
“Volverás” d’Antonio Chavarrias. Ha col·laborat amb la companyia Prisa Mata a l’equip de direcció.
Martina Gunkel: Treballa amb la companyia de dansa Vloeistof de Tilburg i participa en diferents intervencions urbanes amb Vloeistof, Vicky
Angelidou i Willi Dorner. Ha treballat amb DOX Theatre a Utrecht en un espectacle d’Aitana Cordero Vico i Carole van Ditzhuyzen. A banda
de la seva carrera artística s’interessa per l’ús terapèutic de la dansa i el moviment.

It is there. Around the corner

CONTACTE

Efecto R
SINOPSI: Què necessiteu per sentir-vos a casa a qualsevol lloc? Ple d’ironia i absurditat, realisme i abstracció, text i moviment, l’artista de circ Clara Cortés i la ballarina
Martina Gunkel busquen una resposta en la seva creació “It is there. Around the corner”.
Una peça que reflexiona entorn a la convivència, l’espai comú i les relacions socials,
posant a l’espectador en un rol actiu i participatiu. En escena, una làmpada, un rotllo
de paper de vàter, una planta, un llibre, una cafetera, una figureta de porcellana, i una
construcció metàl·lica de dos metres d’alçada amb la forma d’una teulada on totes
dues creen la seva pròpia realitat familiar, almenys tan boja, poètica i veritable com
la nostra.

Clara Cortés
659 647 725
claracortesoler@gmail.com
www.claracortes.cat
Efecto R

FITXA ARTÍSTICA
Creació i direcció: Clara Cortés i Martina Gunkel. Intèrprets: Clara Cortés i Martina
Gunkel / Joana Rañé. Música: Julian Vogel. Crèdits: Pia Meuthen / Tim Behrend
(Overhead Project) / Pieter Post (Sin Amsterdam) Col.laboracions: Makershuis Tilburg,
Ehrenfeldstudios Köln, Fremdkörper, Bouwjaar’84”.

30 minuts

CIA. El Circ Petit, la companyia El Circ Petit formada el 2007, té ubicada la seva carpa de circ a Canet de Mar, al centre de creació “La Vinya”
de la reconeguda companyia Comediants , on realitza l’escola de circ, visites d’escoles, tallers de circ, espectacles, tallers de bombolles,
animacions, cursos de circ, extraescolars, festes d’aniversari, … i moltes coses més!

CircCubic - Racons
d’interacció de circ
El Circ Petit
SINOPSI: En Charles Darwin venia a dir alguna cosa així com que aquelles espècies
que no són capaces d’adaptar-se al seu entorn senzillament moren. Així que, El Circ
Petit s’ha adaptat a la nova realitat i ha creat aquest entorn segur, on el grup de
convivència, habitual o nucli familiar, podran tornar a gaudir del nostre taller de circ
i bombolles! Els tallers estan adaptats als protocols covid-19 i es realitzen en 6 box’s.
per unitats familiars o de convivència de fins a 13 participants.

CONTACTE
Tin Pelaez Montero
646 612 276
info@elcircpetit.cat
www.elcircpetit.cat

El Circ Petit
FITXA ARTÍSTICA
Tin Pelaez: Descobreix el circ l’any 1999 i s’apropa a aquesta art escènica freqüentant
tallers intensius a Catalunya (Escola de circ Rogelio Rivel) i Itàlia (Roma). El 2003-04
es forma a l’Escola de Circ Carampa (Madrid) com a malabarista i equilibrista, però també en altres tècniques que el converteixen en un artista multidisciplinari. Continua la
seva formació viatjant entre Espanya i Itàlia i actuant en nombrosos festivals amb el
seu espectacle de carrer Malekilibrio’s Circus. El 2005 s’estableix a Torino (Itàlia), on és
professor d’equilibrisme a l’escola de circ Teatrazione i després a l’escola de circ Vertigo,
reconeguda per la Federació Europea d’Escoles de Circ (FEDEC). Des de l’estiu 2005 crea
nous espectacles i comença les gires. Treballa al circ “Circo Medini” on va de gira per Itàlia
i és on aprèn a muntar carpes. El 2007 torna a Pineda de Mar on funda la primera escola
de circ del Maresme i la companyia El Circ Petit, actualment instal.lada a Canet de Mar.
Martin Cattani: Argentí radicat a Catalunya des del 2011, un cop descobert el circ a
Argentina, va continuar la seva formació a l’Escola de Circ Social de Armaçao dos Buzios
(Brasil) del 2003 al 2005, un cop arribat a Catalunya freqüenta l’Escola El Circ Petit
i realitza els cursos d’equilibrisme on perfecciona les seves tècniques circenses. Poc
temps després entra a formar part de la mateixa companyia, en el que realitza tallers,
classes i espectacles. El 2013 inicia a experimentar amb les bombolles i fa d’aquest art
la seva especialització, creant dos espectacles en solitari; “Vegin i Passin” i “Un vol de
bombolles”. El 2018 participa en la trobada mundial de bombollaires de CaernarfonGal.les (World Bubble festival) i participa en 2 Rècords Mundials.
30 minuts

CIA. Hotel Iocandi, està La companyia Hotel Iocandi neix a principis de l’any 2012, quan el Tomeu Amer i la Griselda Juncà es retroben a Barcelona. D’aquest encontre i de les ganes mútues de fusionar les seves dèries i les seves disciplines de circ, neix la peça curta “Esquerdes”, seleccionada
pel projecte Camins Emergents 2013. A la primavera del 2014 s’afegeix al projecte la cantant i contrabaixista Joana Gomila i els tres emprenen
la creació de la versió llarga d’”Esquerdes”, estrenada el maig de 2015 a la Fira Trapezi de Reus. Des d’aleshores, l’espectacle s’ha pogut veure
en molts festivals, ciutats i pobles arreu de Catalunya, Espanya, Europa i Àsia. “Esquerdes” va ser guardonat amb el Premi Zirkolika 2015 com a
Millor Espectacle i Premi ATAPIB 2015 a Millor Intèrpret. El 2019 la companyia crea “Peix”, estrenat a Fira Tàrrega, on rep el Premi Moritz de
FiraTàrrega a la millor estrena d’arts de carrer 2019. La companyia forma part del Col·lectiu La Persiana i també ha participat a l’espectacle
“Invisibles”, XXI Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de 9Barris i a Rakkaus, Circ d’Hivern 2018 a Helsinki, Finlàndia.

Peix

CONTACTE

Hotel Iocandi
SINOPSI: Segona producció d’aquesta companyia que presenta un solo de
petit-mitjà format basat en el circ i el pallasso. Una reflexió, des de la poètica de l’absurd, sobre la mallorquinitat, sobre l’impacte del turisme, sobre la
lluita de poders, sobre la buidor, el silenci i la solitud davant la immensitat,
sobre la ridiculesa de ser grans i l’enyorança de ser petits. Un viatge metafòric
cap a les profunditats humanes per buscar allò que ens fa continuar nedant,
buscant, remant tot i la magnitud i la força imprevisible i sempre sorprenent
de les onades.

Alina Ventura
652 356 493
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat
La Maleta d’Espectacles

FITXA ARTÍSTICA
Idea, creació i interpretació: Tomeu Amer. Mirada externa: Ada Vilaró.
Acompanyament artístic: Griselda Juncà. Composició musical i assessorament
sonor: Sasha Agranov. Disseny i construcció escenografia: Tomeu Amer. Tècnic:
Bernat Torras. Producció: Griselda Juncà i La Persiana. Constructor pista: Ulrich
Weigel. Vestuari: Hotel Iocandi. Premi Moritz de FiraTàrrega a la millor estrena d’arts
de carrer 2019. Espectacle inclòs al Cuaderno de Espectáculos Recomendados por la
Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Publica. Una
coproducció de Fira Tàrrega 2019. Suport a la creació: Testimoni escènic Cal Gras, Ca
l’Estruch, Ajuntament de Castellterçol i Festival Escena Poblenou. Amb el suport de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). Generalitat de Catalunya.

30 minuts

CIA. Iluya, és un nou i jove projecte que inicia la seva trajectòria oferint només propostes teatrals de carrer amb un aire fresc, humorístic i per tots els públics. L’entreteniment, el joc i la diversió són les claus de les seves propostes on es té molt en compte la potència
estètica en la seva posada en escena. El carrer és per a Iluya un medi on interactuar i transformar per trencar la rutina i la quotidianitat
de la ciutat convertint-la per moments en un espai oníric.

JET LAG
ILUYA
SINOPSI: Has sofert alguna vegada de Jet Lag? Doncs imagina’t si formes part d’una
tripulació que viatja sense parar i sense temps per reestructurar el seu rellotge intern.
No saber en quin país estàs, en quin horari vius o quina és la teva pròxima destinació
pot ser un problema si ets responsable de gestionar el següent vol. Doncs amb aquest
dia a dia sembla que treballa el personal d’ILUYA AIRLINES. Com? El teu següent vol
és amb aquesta companyia? Prepara’t llavors per trobar-te amb qualsevol imprevist.

CONTACTE
Borja Nieto
687 476 295
info@iluya.eu
www.iluya.eu
Iluya

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Sergi Ots. Vestuari: Marcel Bofill i Naho Maeshima. Intèrprets: Adrià
Ardila, Emma Bassas, Natàlia Méndez, Borja Nieto i Cristina Solé. Disseny
escala: Adrià Pinar. Construcció escala: Carles Piera. Regidoria: Clàudia Sáez.
Producció: Iluya. Col·labora: Festival El Ganxo Sant Feliu de Codines, Festival de
Pallasses del Circ Cric, ICEC.

45 minuts

L’any 2021, 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 2021, 207 municipis catalans s’han beneficiat dels ajuts de Programa.cat per a 1.373
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 2021 s’obre del 21 de setembre de
2020 fins a mitjans d’octubre del 2021.
Per a la convocatòria 2021 tenim 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:

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una institució pública del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya que treballa per al 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 per al 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, 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

Del 16 al 28 de febrer de 2021: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de l’1
d’abril al 31 de desembre de 2021.
De l’11 al 24 de de maig de 2021: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de l’1
de juliol al 31 de desembre de 2021.
Del 14 al 27 de setembre de 2021: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de l’1
d’octubre al 31 de desembre de 2021
Un cop finalitzi el període ordinari de sol·licitud d’activitats i de forma excepcional, donades les
actuals circumstancies, s’admetran noves sol·licituds a traves de “sol·licituds de propostes no
trobades” fins a 15 dies naturals abans de la realització de les activitats.

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

CIA. Júlia Farrero, nascuda a Lleida. Comença la seva formació en circ a Barcelona amb professors especialitzats en tècniques aèries; continua
amb més implicació a Buenos Aires, Argentina, en diferents espais i escoles on treballa la dansa, aeris i altres tècniques de circ en especial el
trapezi fix. Al 2011 cursa l’Escola Rogelio Rivel a Barcelona com especialista en Trapezi Fix. Segueix la seva trajectòria a Toulouse, França, on es
forma amb artistes com Elodie Doñaque, Chloé Moglia de la cia Rhizome, Cohdi Harrell, Madlena Laine entre d’altres. Interessada en la dansa i en
el moviment corporal, busca un llenguatge propi entre la tècnica i l’expressió corporal d’on naix el seu número de trapezi que gira per diferents
festivals i cabarets de França, Catalunya i Espanya. Treballa com trapezista a la companyia de teatre Markeliñe al País Basc i col·labora amb
l’espectacle “Flux Tendú” de la companyia L’Élolienne a França. És diplomada en Fisioteràpia i s’ha format en tècniques de les disfuncions de
les extremitats inferiors, tècniques miotensives de la columna i pelvis, tècniques miofascial, teràpia visceral i cràneo-sacra.

Teia

CONTACTE

Júlia Farrero
SINOPSI: En un context rústic i amb la tradició pirenaica de les falles com
a font d’inspiració, sorgeix una peça entre el moviment i el trapezi (o la seua
simbologia) a través d’un llenguatge simple i visual. Un espectacle on conviuen la tradició i lo contemporani, lo rústic i allò més delicat, i que convida
a l’espectador a ser part d’aquest ritual. A través del cos i la fusta parlo dels
meus records, de mi, del meu padrí i d’aquelles persones de mans arrugades i
peus arrelats a la terra. Un escenari en construcció on tot es transforma i on a
través de l’imaginari s’entreveuen les contradiccions de l’ésser humà.

Alina Ventura
652 356 493
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat
La Maleta d’Espectacles

Espectacle guanyador del Suport a la Creació 2018 de l’Associació Plataforma
d’Arts de Carrer.
FITXA ARTÍSTICA
Idea original i intèrpret: Júlia Farrero i Puig. Direcció: Corine Cella. Mirada externa:
Matleena Laine, Joan Català. Ajuda a la creació: Jorge Albuerne, Ivan Montardit.
Col·laboracions: Jose Redondo, Griselda Juncà, Francesca Lissia. Construcció i
disseny de l’estructura: Ulrich Weigel. Vídeo: Tristán Perez-Martín. Fotografia:
Damián Galli. Disseny musical - Composició i percussió: Martí Hosta. Composició:
Ander Fernandez. Acordió diatònic: Clara Hosta. Vestuari: Goretti Moda i Llar.
Distribució: La Maleta Dels Espectacles.

40 minuts

CIA. Kerol, després de nombroses pràctiques xamàniques i 4 anys a l’escola Superior de les Arts del Circ a Toulouse, Kerol s’especialitza en malabars excèntrics, Beatbox, Ninjitsu i patinatge artístic. Fa més de 10 anys que actua en teatres, televisions i festivals de tot el món. Kerol ha
creat 4 espectacles propis i ha treballat en Crazy Horse París, Cirque du Soleil i Palazzo Berlín entre molts d’altres. Amb el seu solo de malabars
excèntrics i beatbox bufonesc que va ser guardonat amb la medalla de plata en el 32º Festival Mondial du Cirque de Demain a París i la Medalla
d’Or del Daidogei World Cup a Shizuoka (Japó) entre altres premis.

Welcome to my head
Kerol
SINOPSI: Un home al límit de l’esquizofrènia ens invita a viatjar entre els plecs del
seu cervell. Un personatge poca-solta, ple de tendresa, sarcasme i bogeria. Ens mostra
els efectes adversos de viure en els nostres temps a través de gags absurds i habilitats
inusuals. Amb un ritme frenètic i molt humor, Kerol ens sorprèn amb una miscel·lània
de malabars excèntrics i beatbox bufó.

CONTACTE
Jordi Juanet
657 488 149
info@alapista.cat
www.kerol-show.com
AlaPista!

FITXA ARTÍSTICA
Creació e interpretació: Kerol

55 minuts

CIA. Los Informalls, és una companyia d’arts escèniques multi-disciplinària que funciona com a plataforma per a la creació artística. Representa un
estil de vida basat en el moviment, l’humor i l’agitació social, alhora que defensa un art proper i sensible al mateix temps. La companyia es mou entre
la dansa, el teatre i el desconegut. Els seus creadors, Fruta i Pere, transformen els seus pensaments existencials en accions que comparteixen el que
és senzillament humà a cada escena. Són dos professionals de la improvisació, navalles suïsses multi-usos, decatletes de l’art i de la vida, amants de
jugar amb els límits del que està establert i que és políticament correcte, sempre disposats a descobrir allò que el destí els ofereixi a cada creació,
acció o intervenció. Los Infromalls existeix oficialment des del 2 de febrer de 2019, dia en el qual van arrencar amb la creació de la seva primera
peça “Entrañas con patatas”. Des d’aleshores, han col·laborat en festivals i espais com les Festes de la Mercè, Festival IRON MODVM, Exploding
Fest, Festival HOP, Centro Botín de Santader, Teatro Círculo Benimaclet, Festival Deltebre Dansa o Festival BROTS, entre d’altres.

Aperitivo
Los Informalls

CONTACTE
Bernabé Rubio
699 722 070

SINOPSI: “Aperitivo” és una petita presentació de l’univers de Luis García i Pere
Joseph, Los Informalls. Dos tipus seriosos, ordenats i molt disciplinats que s’uneixen
info@rotativaperformingarts.com
per presentar la seva manera d’entendre el món, l’art i la seva actitud davant la vida.
www.losinformalls.com
Una vida plena de contradiccions, ironia i humor. Una proposta agosarada que es porta
a terme a través de el joc, el moviment, la veu, el poder del riure i el ridícul, on l’error
Rotativa Performing Arts
té un paper fonamental com a eina que trenca amb el que s’estableix i obre una escletxa on sorgeix la vida i l’art. La pregunta que es plantegen és “Com podem ser sense
actuar i actuar sent? Quins són els canals pels quals ens podem alliberar del seny i ser
nosaltres mateixos? On rau la importància de la nostra existència?” L’”Aperitivo” de
Los Informalls és una adaptació de la seva peça llarga i plat principal, “Entrañas con
patatas”, on el repte consisteix a retirar les capes de pell, una a una, fins arribar a les
entranyes de l’ésser, lloc on els límits de la nostra identitat es desdoblen.”
FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Luis García i Pere Joseph. Interpretació: Luis García i Pere Joseph. Música:
Pol Jubani i Mattia Sinigaglia. Vestuari: Valentina Azzati. Promotor Cultural:
Bernabé Rubio - Rotativa Performing Arts 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.

20 minuts

CIA. Madame Gaüc, és una companyia de circ contemporani catalana creada per Mon Mató i Maria Palma durant el 2017. Es van formar en arts de circ entre Barcelona i Rotterdam, especialitzant-se en les tècniques de bàscula petita i portés acrobàtics. Actualment
estan treballant en la seva primera peça de llarg format com a duo, “Fil”. També formen part d’altres projectes de circ a Catalunya;
formen part de l’espectacle “Dioptries” (2019) de la cia. Toti Toronell, són part de la producció del Petit Liceu, “Mans a l’Òpera”,
la PNC i col·laboren amb el projecte de circ i teatre itinerant Nilak.

Fil

CONTACTE

Madame Gaüc
SINOPSI: “Fil” és una creació que explora les relacions humanes a partir d’un
llenguatge universal: el físic. Dos personatges s’embarquen en un joc de tensions entre la realitat i la ficció, la raó i l’emoció, per projectar un imaginari
amb el que capten la complicitat del públic. Un espectacle poètic, reflexiu i
proper, on els equilibris sempre hi són presents. “Fil” és primer espectacle de
llarga durada de la Cia. Madame Gaüc, una creació de circ contemporani que
també combina elements de la dansa i el teatre.

Oriol Escursell Domènech
680 683 324
santabarbuda@gmail.com
www.madamegauc.com
Santa Barbuda

FITXA ARTÍSTICA
Idea original: Madame Gaüc. Direcció: Anna Pascual i Madame Gaüc.
Intèrprets: Raimon Mató i Maria Palma. Mirada externa: Roberto Magro.
Col·laboracions artístiques: Lali Ayguadé, Ricard Soler i Tomeu Amer.
Música original: Òscar García-Bragado i Marc Sastre. Espai sonor: Jaume
Parera. Disseny de llums: Luís Portillo i Jaume Parera. Construcció
escenografia: Guga Arruda i Jaume Parera. Vestuari: Alex Ponzoña. Video:
Juliàn Waisbord i Adrià Guardiola. Fotografia: Jordi Plana. Disseny gràfic i
web: La Baula, Madame Gaüc i Laia Segú.

50 minuts

CIA. Magí Serra & Anamaria Klajnscek, en Magí i l’Anamaria es troben el 2018, des de llavors comencen a col·laborar en la recerca
d’un nou principi de moviment de partnering, el que els condueix paral·lelament a la creació de COSSOC. A part de la peça, també
han creat un vídeo dansa i un taller basat en el llenguatge que han estat desenvolupant els últims tres anys.

Cossoc
Magí Serra & Anamaria Klajnscek
SINOPSI: Dos ballarins juguen amb el cos, l’espai, el contacte i el pes, per
dibuixar múltiples formes d’equilibri d’una relació en canvi constant. COSSOC
és una coreografia hipnòtica plena d’imatges suggerents del que poden fer dos
cossos en constant equilibri. Un moviment de recerca sobre la complexitat i la
senzillesa d’una relació. Una finestra d’observació i curiositat per l’espectador,
frontera entre un espai públic i privat.

CONTACTE
Fani Benages
654 925 551
fani@fanibenages.com
www.cossoc.org
Fani Benages Arts Escèniques

FITXA ARTÍSTICA
Creació, direcció i interprets: Magí Serra i Anamaria Klajnscek.
Compositor: Santi Careta. Fotografia: Nora Baylach. Vídeo: Ignasi
Castanyer. Suport de gestió: Elclimamola. Distribució: Fani Benages.
Coproductors: FiraTàrrega, Graner-Centre de creació de dansa i arts vives
i Rocaumbert-centre d’arts en moviment. Amb el suport de: La Visiva, CC
la Barceloneta, Danseu Festival, Figueres es MOU i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Agraïments: Roser López Espinosa, Joana
Serra, Nora Baylach, Urša Sekirnik i Adrià Pinar

50 minuts

CIA. Puntmoc, és un projecte teatral de creació pròpia, que neix de l’interès en la transformació personal i social a través de l’humor.
Creat el 2001 pels tres germans Boada Ferrer, Hèctor, Juli i Guillem, el projecte es basa en l’experimentació de reflexions filosòfiques
o conceptuals d’actualitat, des d’un esperit crític i escenificant-les amb un llenguatge fresc, directe i divertit. A través del cos, el
ritme i el moviment exploren la transformació de l’espai i la creació de realitats imaginàries, basant-se en la utilització de l’humor
absurd per encarar qüestions sensibles.

Dogma
Puntmoc
SINOPSI: El dogma és carn, molta carn. El dogma és text, paraula i desmemoria. I carn. Com qualsevol tipus de cadena, és la paraula dita sense veu;
és la veu muda nascuda de les entranyes. Simultàniament tràgic, absurd i reconfortant com la família, el bressol o el pati de l’escola-. El dogma és el gest
autocomplaent d’una vida crònicament rígida i paròdicament càlida com la pell,
o la llei de la fricció dels cossos, el dogma és forma, espai, dimensió i volum.
Arruga i plec. Principi d’acció, direcció i causa. És absurd, ridícul i profundament dramàtic.

CONTACTE
Hèctor Boada Ferrer
646 102 916
info@puntmoc.com
www.puntmoc.com
Puntmoc

FITXA ARTÍSTICA
Guió i interpretació: Puntmoc - Juli Boada Ferrer˛ Guillem Boada Ferrer
i Hèctor Boada Ferrer. Direcció: Daniel J. Meyer. Vestuari i escenografia:
Gala Garriga. Disseny gràfic: Marta Pau. Fotografia i imatge: Ardila.
Producció i management: Lucie Lafleur. Redacció: Adrià A. Blasco.
Producció: Mocart SCCL.

40 minuts

CIA. Toc de Fusta, volem treballar la fusta i fer-ne autòmats de gran format. Volem jugar i fer jugar amb els mecanismes que els componen. Traslladar
a places i carrers els petits trencaclosques que intentem resoldre quan construïm un autòmat. I fer-ho per als més menuts, sense oblidar que a tots i
totes ens agradaria algun cop tornar a ser nens i nenes. L’any 2010 un grup d’amics de Les Avellanes van decidir reinventar-se i organitzar-se per fer
coses diferents d’una manera també diferent. Després d’omplir llibretes d’esbossos i parlar moltes hores al voltant d’una taula, decideixen recuperar
la fusteria del pare de l’Albert i comencen a tallar fustes per fer el prototip d’un ocell gegant que els portarà el 2012 al Festival Internacional de las
Artes de Costa Rica, on van estrenar una col·lecció de 6 autòmats de gran format. El mateix any estrenen a la Fira Mediterrània de Manresa “Els
amics d’en Crusó”, una instal·lació amb la qual han visitat des de petits poblets al costat de casa fins a grans festivals d’arreu d’Europa. L’any 2015
estrenen la segona col·lecció d’”Els amics d’en Crusó” al Waves Festival de Dinamarca i l’any 2019 arriba l’estrena de la seva última instal·lació,
“L’Atelier”, a la 30a Fira de Teatre de Titelles de Lleida on “Els amics d’en Crusó” són guardonats amb el premi Drac d’Or en la categoria d’arts de
carrer. Toc de Fusta ha viatjat amb les seves instal·lacions a: Costa Rica, Espanya, Portugal, Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, França,
Luxemburg, Suïssa, Noruega i Romania.

L’atelier

CONTACTE

Toc de Fusta
SINOPSI: “L’Atelier” és l’estrany refugi d’un nàufrag llunàtic, una fusteria peculiar
on les màquines sembla que treballen soles, un curiós taller on el joc és necessari
per accionar a distància serres i martells. El públic entra, juga, treballa, tafaneja pels
calaixos i racons i descobreix l’espai on es van crear “Els amics d’en Crusó” entrant en
la imaginació d’aquest nàufrag solitari que, avorrit de no poder compartir tot el temps
del món amb ningú, va decidir construir-se els seus amics amb les restes d’un vaixell.

Sandra Alfaro del Pueblo
644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.tocdefusta.com
EpectacleSpectacular

FITXA ARTÍSTICA
Creat i construït per Alfred Borràs, Albert Utgé i Laura Utgé. Produït per Toc de Fusta.

180 minuts

Visita’ns a les nostres xarxes

@espaidecarrer

@espaidecarrer

espaidecarrer.cat
Organitza:

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

@espaidecarrer

Creativitat: elevenadworks.com
Producció audiovisual: Clicksound

