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OMPLINT EL
Espai de Carrer és la jornada tècnica per a la contractació d’espectacles d’arts de
carrer i neix amb l’objectiu de:
-

Fomentar la contractació d’espectacles de carrer en circuits com ara les festes majors.

-

Connectar companyies, tècnics i tècniques municipals i programadores programadors.

Espai de Carrer és una co-producció del 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, que compte amb la col·laboració de Cultura-Diputació de Barcelona.

D’EXPERIÈNCIES

Jurat de l’Espai de Carrer 2022.
El jurat que va seleccionar les 12 companyies que participen en el festival Espai de
Carrer 2022 estava integrat per:
-

Ester Campabadal, tècnica d’Arts 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.

-

Laura Francès, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Celrà.

-

Elisabet Moreno, codirectora del festival Al Carrer de Viladecans i directora dels
Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Viladecans.

-

Mar Pérez Unanue, directora en funcions de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català
de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

-

Anna Potau, tècnica de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tremp.

-

Meritxell Rodríguez, Gina Martí i José Galindo, equip de programació del festival
Desplaça’t.

Organització:

Amb la col·laboració de Cultura-Diputació de Barcelona

33è
Festival
Internacional
de Teatre
i Animació
Viladecans
1, 2 i 3 de juliol
de 2022

Companyies
07
09
11
13
15
17
21
23
25
27
29
31

Àngel Duran Performing Arts / The Beauty of it
Companyia Miquel Barcelona / Rojos
Circ Los / Kasumay
Circ Pistolet / Potser no hi ha final
El Sindicato de Monstruos / Luminolife
Eléctrico 28 / The Frame
Katakrak / Andròmina
La Industrial Teatrera / Herència
Pere Hosta / Dis_Order
Sara Pons Company / Win-do-w
Tombs Creatius / Secrets
Wonderground / Rise

Àngel Duran Performing Arts
THE BEAUTY OF IT

SINOPSI - The beauty of it es basa en les teories de Carl Jung sobre la dualitat entre
la ment conscient i l’inconscient en una sola persona. Una dicotomia que no ens permet
diferenciar entre la realitat i el somni. En aquesta peça s’exposa la fragilitat de l’home, així
com una reflexió sobre l’autenticitat de les accions o els personatges creats per un mateix.
Quina és la veritable màscara? És real tot el que experimentem? Quina diferència hi ha entre
actuar i comportar-se tal com un mateix és? The beauty of it s’inspira en els documentals
divulgatius de mitjan segle XX i utilitza els enregistraments de l’entrevista al doctor Carl
Jung el 1957 com a narrador extern, per submergir-nos en un estat reflexiu on l’intèrpret és
objecte d’estudi, però també és un mirall de nosaltres mateixos. Escombrats per les diferents
qualitats de moviment i expressions, ens submergim en l’inconscient humà.
FITXA ARTÍSTICA
Coreografia i interpretació: Àngel Duran. Disseny de llums: Xavi Moreno. Disseny de
vestuari: Paula Ventura. Disseny de so: Àngel Duran i Pep Vilaregut. Assessorament
dramatúrgic: Blanca Apilánez. Fotografia: José M. Pecci. Coproduït per: Internationalles
Solo Tanz Festival Stuttgart i L’Atlàntida de Vic. Amb el suport de: Charleroi Danses / La
Raffinerie Brussels i Teatre La Gorga de Palamós.

COMPANYIA
Graduat en dansa per la Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD, 2016) i en Art i
Disseny per la UAB el 2012. Ha treballat per a companyies i coreògrafs europeus com ara
Anton Lachky Company (Brussel·les), Milla Koistinen (Berlín), Stephan Herwig (Munic), DOT
504 (Praga) i Zsuzsa Rózsavölgyi (Budapest), entre d’altres. També imparteix tallers per a
escoles, formacions i festivals en diferents ciutats europees. El 2018 va iniciar el seu propi
treball amb The beauty of it, peça guanyadora del Festival Internacional de Stuttgart i del
Solodos en Danza, així com una menció especial del CORTOINDANZA (Càller). Enguany ha
estrenat la seva tercera peça, Papillon, coproduïda per Fira Tàrrega, el festival Sismògraf i
L’Atlàntida de Vic. The beauty of it ha fet gira per Europa i Llatinoamèrica

20 MIN

Fani Benages

654 925 551
fani@fanibenages.com
angel-duran.com
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COMPANYia Miquel Barcelona
ROJOS

SINOPSI - Rojos és una peça d’arts escèniques que és el resultat d’una recerca de dos
anys sobre l’època de postguerra de la Guerra Civil espanyola. Aquesta recerca es va fer
a partir d’un projecte de recerca paral·lel —Roges—, consistent en 15 immersions en el
territori buscant memòria sobre aquest període. El resultat escènic té el llenguatge de la
dansa contemporània com a eix discursiu, però busca submergir-se en la memòria de l’espai
singular on es representa. Atès que el contacte amb el territori forma part de la naturalesa
del projecte, presentem la versió site specific de Rojos per a espais no convencionals.

FITXA ARTÍSTICA
Direcció, concepte i recerca: Miquel Barcelona Palau. Management: Biel Martínez
Lorca. Producció executiva: Tàndempro. Assessorment conceptual i disseny gràfic:
Àurea Estellé Alsina. Composició musical: Oriol Mula. Acompanyament coreogràfic:
Fàtima Campos. Acompanyament vocal: Mariona Castillo. Intèrprets i col·laboradors
coreogràfics: Miquel Barcelona, Helena Gispert, Martí Güell i Bea Vergés. Vídeo: Ignasi
Castañé. Fotografia: Nora Baylach, Núria Aguadé, entre d’altres. Agraïments: Maria
Argentí, Rafaela Casado,Toni Gutiérrez, Oriol Mula, Mariona Castillo, Esther Vendrell, Berta
Vilarrasa i Haizea Arrizabalaga. Coproduït per: El Mercat de les Flors, Els Costals Centre
Cultural, AGITA-Beques a la creació Figueres -2021, Fira Mediterrània de Manresa.

COMPANYIA
La Companyia de Dansa Miquel Barcelona reuneix —i hi col·labora— persones, institucions
i projectes que treballen alineats amb aquests cinc eixos d’interès: territori, memòria,
sostenibilitat, educació i generació de públics. Entenent la pràctica artística com una eina per
a la transformació social, la companyia esdevé un espai de trobada proper, interdisciplinari i
creatiu amb el context amb què es relaciona. De mirada compromesa amb el sector cultural,
el moment actual i la societat entesa com una tensió viva entre els diferents agents que la
conformen.

25 MIN

Biel Martínez Lorca

686 458 546
management@miquelbarcelona.com
miquelbarcelona.com
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Circ Los
KASUMAY

SINOPSI - Tres persones molt diferents entre si es troben al voltant d’una taula. Estan
esperant una trucada de feina; és possible que estiguin esperant la trucada que els canviarà la
vida. Ens sorprendran amb les seves reaccions i ens divertirem pel caràcter de cadascuna d’elles.
A vegades és difícil bregar amb la personalitat i el comportament de les altres persones, però,
com que res del que és humà ens és indiferent, finalment els nostres tres personatges hauran
d’aprendre a conviure amb els altres i a tolerar les seves bogeries. Kasumay, ambientat als anys
seixanta i setanta, pretén que el públic viatgi cap a aquesta època, tot transportant-lo a un
univers particular i únic, amb el circ com a vehicle idoni (en aquesta ocasió: patins acrobàtics,
malabars i manipulació, monocicles amb portés, taula acrobàtica, antipodisme i trapezi doble)
per explicar la història de com tres persones aconseguiran per fi acceptar-se, i comprendre que
junts vivim millor i que, sobretot, amb humor podem superar qualsevol obstacle.
FITXA ARTÍSTICA
Idea original: Mireia Cuenca Moreno. Direcció: Adrian Swarzcstein. Assessorament musical:
Emilio Conti. Vestuari i attrezzo: Maria Palau i Paulette Sanmartín. Estructures: Alan Alanito
i Josep Sebastià (Lagarto) Artistes: Antonio Correa (monocicles, malabars, acrobàcia, portés,
trapezi doble, taula acrobàtica), Igor Buzato (monocicles, malabars, acrobàcia, portés,
trapezi doble, taula acrobàtica, patins acrobàtics), i Rosa Ma. Peláez (monocicles, malabars,
acrobàcia, portés, teles, taula acrobàtica, patins acrobàtics).

COMPANYIA
Companyia de circ contemporani que té com a font d’inspiració l’art transmès a través de
nombrosos mestres i entrenadors de procedències vàries, com també formes d’entendre l’art
de l’expressió corporal i el circ molt diverses. Al llarg de molts anys, cadascun dels membres
de la companyia ha treballat en diferents projectes i espectacles, comprovant la passió
que senten pel circ, “l’art del risc”, i tot el que implica aquest estil de vida que inclou la
itinerància, els desafiaments de la gravetat, les conquestes assolides en equip, una manera
especial de mirar... Circ Los va néixer el 2005 quan, amb els artistes Joan Arqué i Oriol Lliñan
(Cia. De Mortimers, entre d’altres), Boris Ribas va crear l’espectacle La historia de los tigres
de circo. La companyia va agafar volada el 2009, quan Igor Buzato, Boris Ribas i Rosa Peláez,
després de treballar plegats en algunes gires al Circ Cric i compartir una expedició al Congo
amb Pallassos Sense Fronteres, van muntar l’espectacle Cabarè paròdia.

65 MIN

Rosa M. Peláez Ríos

605 220 079
info@circolos.es
circolos.es
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Circ Pistolet
POTSER NO HI HA FINAL

SINOPSI - Un escenari desordenat…, els acròbates arriben tard…, i el músic, on és? Aquest
és el tret de sortida d’aquest nou espectacle. Un portador que mana i ho vol controlar tot, i
que ningú no li fa cas… Un àgil-verticalista desmanegat, juganer i amb molt de ritme… Un
acròbata novell i despistat i amb poca autoestima… I un músic amb deliris de grandesa i
records d’un passat millor… Què en pot sortir, d’aquest còctel tan divers i explosiu? S’arribaran a
posar d’acord per fer l’espectacle? Seran capaços d’encadenar més d’una figura sense equivocarse? Tanta ximpleria tindrà final? Un espectacle a ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula,
verticals, minibàscula i equilibris de mans a mans en duo i trio!
FITXA ARTÍSTICA
Acròbates en pista: Tomàs Cardús, Marc Hidalgo i Enric Petit (substitut Pablo Domichovsky).
Música en directe: Sergi Estella. Idea original: Circ Pistolet. Ull extern: Ramiro Vergaz.
Ull còmplice: Cie. XY i Josep Maria Carulla. Construcció de taula i bàscula: Boris Ordeix.
Creació de llums: Xavi Valls. Fotografia: Marta GC. Vídeo: Alan Fàbregas. Disseny: Dolma
Studio. Amb el suport de: Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70, L’Estruch – Fàbrica de
Creació, FIET Mallorca, Terrassa Arts Escèniques OSIC i Institut Ramon Llull.

COMPANYIA
Enric Petit i Tomàs Cardús es coneixen des que eren petits. I s’han anat seguint els passos. De
vegades, l’Enric al capdavant. D’altres, el Tomàs, el primer. Tots dos van estudiar circ a l’Escola
Rogelio Rivel de Barcelona. Tots dos van completar els seus estudis a França. L’Enric s’inicià
professionalment amb la companyia Varuma Teatro i l’espectacle Renglones imaginarios. El
Tomàs ha fet carrera a França i va participar amb la Cie. XY en Le Grand C, espectacle que
va guanyar el premi Ciutat de Barcelona de circ l’any 2012. L’Enric va fundar el Circ Pistolet
el 2008. El Tomàs va arribar a la companyia l’any 2010. I junts han treballat en espectacles
com Cabaret Pistolet (2014), Incert (premi Zirkòlica al millor espectacle de circ de l’any 2014)
i Suite Vivace (2016). Amb Quan no tocàvem de peus a terra van guanyar el premi Zirkòlika
al millor espectacle de circ de carrer del 2017. El 2020, en plena pandèmia, van estrenar
l’espectacle Potser no hi ha final, amb les dues noves incorporacions, Marc Hidalgo i Sergi
Estella. L’espectacle va formar part de les fires més emblemàtiques de Catalunya i les Illes
Balears: la Fira de la Bisbal, el Trapezi de Reus, el MAC Festival de Barcelona i el FIET de
Mallorca. També ha estat escollit per a la Mostra d’Igualada 2022.

50 MIN

Anna Plotnikova

649 046 603
circpistolet@gmail.com
circpistolet.cat
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El Sindicato de Monstruos
LUMINOLIFE

SINOPSI - Luminolife és un espectacle dinàmic, musical i divertit on dos personatges de
més de 3 m d’alçada prenen vida i acaparen tota l’atenció. Els que anomenem Els Visitants
són estructures amb moviments articulats completament adornades amb llums programades i
música sincronitzada que ens faran viure una nova experiència amb la llum.
FITXA ARTÍSTICA
Estructura: Xavi Vadia. Direcció de construcció: Miquel Setó. Il·luminació i enginyeria
tècnica: Alex Posada. Música: Xavier Uró. Guió: Andy Weir. Producció: CulturClic, SL.
Idea: Fernando Benítez.

COMPANYIA
El Sindicato de Monstruos no només és el nom de la companyia, sinó que també forma part
d’una història més gran, on El Sindicato de Monstruos és a penes una fracció de la història.
Cada monstre, cada personatge té una història profunda, rellevant i connectada l’una amb
l’altra dins una altra història encara molt més gran. Avui, la tecnologia no només és part
fonamental de les nostres vides, també crea nous estils de vida, que obliga a tancar antics
llocs de treball. Potser per a algunes persones el futur sembla incert, però no hi ha res que
la creativitat no pugui arreglar.

20 MIN

Jordi Fàbregas i Vilà

609 401 366
93 848 04 99
23arts.jordi@telefonica.net
culturclic.com
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Eléctrico 28
THE FRAME

SINOPSI - The Frame proposa plantar-se davant del transcórrer urbà per observar-lo. Hi ha
cadires, mirades, paraules, cartells, veus, sons, asfalt, algun arbre i moltes altres coses. Hi ha
molts personatges, entre els quals quatre d’entrenats en les disciplines de l’observació i l’ordenació
de qualsevol cosa, que se sotmeten al vertigen del directe del fluir per capturar tot allò que està
passant durant 45 minuts. No hi ha argument. No hi ha final. The Frame són moltes espècies
d’espais lúdics, poètics, per a sorpreses i accions espontànies, de trobada, però és sobretot una
mirada que, travessant allò ordinari, banal i general, descobreix allò extraordinari, especial i únic.

FITXA ARTÍSTICA
Creació: Daniela Poch, Josep Cosials, Jordi Solé i Alina Stockinger. Música i so: Jakob
Rüdisser. Vestuari: Sarah Sternat. Mirada externa: Claudia Mirambell Adroher i Sergi
Estebanell. Producció: Eléctrico Express i Arnau Vinós. Fotos: Eva Freixa, Clemens Nestroy
i Nikola Milatovic. Coproducció i complicitats: Fira Tàrrega, Theaterland steiermark, Stadt
Graz Kultur, Land Steiermark Kultur, ICEC, Institut Ramon Llull, INAEM, Escena Poblenou,
Can Allà, CC Can Felipa, Grec Festival, Coincidències, Das andere theater i FITCarrer Vila-real.
Eléctrico 28 és membre associat d’IN SITU, plataforma europea de creació artística a l’espai
públic cofundada pel programa Europa Creativa de la Unió Europea.

COMPANYIA
Eléctrico 28 és un col·lectiu artístic que nodreix d’espectacles immersius de carrer fets amb
humor i amor l’ecosistema de la vida diària humana (i animal) que es desplega a l’aire lliure.
Veuen el carrer com una coreografia multidireccional i orgànica d’éssers vius que es mouen
sota el cel i sobre el terra majoritàriament cimentat, tot i que a vegades també cobert d’herba
o de sorra. Mentre la vida transcorre a l’exterior, Eléctrico 28 impregna de petites accions que
van del que és quotidià al fantàstic, i que qüestionen preconcepcions i convencions del teatre
i de l’espai públic. D’una manera imaginativa, lúdica, càlida, enginyosa i afectuosa, els seus
projectes inciten els espectadors i els vianants a percebre l’ordre reglat de què formen part
i a obrir finestres a nous relats i a noves formes de relacionar-se amb l’entorn. Eléctrico 28
pretén mostrar la bellesa brutal de sortir de casa, de caminar pels carrers, de creuar-se amb
la resta de semblants i de veure’ls sota la llum de l’extraordinari.

50 MIN

Judit Martínez Gili

677 894 379
office@electrico28.org
electrico28.org
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L’any 2022, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de
Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida (per als municipis de la seva demarcació territorial)
impulsen de manera 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, 297 municipis catalans s’han beneficiat dels ajuts del
Programa.cat per a 2.855 activitats de les seves programacions estables professionals d’arts
escèniques i música.
+INFO: www.programa.cat. També, 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 del Programa.cat funciona per anys naturals, però l’organització i la selecció
de propostes són trimestrals.
El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, les formacions,
els intèrprets, les distribuïdores i els professionals a la convocatòria del Programa.cat 2022
està obert del 20 de setembre de 2021 al 21 d’octubre de 2022.
Per al 2022, avui dia hi ha establerts els períodes següents 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 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 per al foment de la
contractació, i serveis per a la capacitació empresarial i el desenvolupament de públics.
Mitjançant 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. A través de la xarxa d’oficines de l’ICEC a Europa
(Barcelona, Berlín, Brussel·les, Londres i París) es treballen diverses línies d’actuació per
connectar i guiar les empreses culturals i creatives en el seu accés als mercats i donar-los suport.
Amb aquest objectiu, Catalan Arts promou la presència de creacions i empreses catalanes en
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 15 al 28 de febrer de 2022: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de
l’1 d’abril al 31 de desembre de 2022.

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

Del 10 al 23 de de maig de 2022: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2022.

icec.gencat.cat
catalanarts.cat

Del 13 al 26 de setembre de 2022: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2022.
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Katakrak
ANDRÒMINA

SINOPSI - “Andròmina” és un espai ambulant polièdric on intentem seduir el participant i
guiar-lo a través de l’apassionant món de crear jocs. Primer, uns panells i uns petits reptes, per
entendre el procés creatiu. Després, un espai de creació lliure, equipat amb eines i materials, tot,
per deixar volar la imaginació. Per acabar, un photocall perquè tothom que vulgui deixi constància
de les seves creacions!

FITXA ARTÍSTICA
Idea: Sandra Sardà i Koldo Peñas. Construcció: Sandra Sardà, Sergi Jerónimo i Koldo Peñas.
Il·lustracions: Martina Pagès i Guillem Fradera.

COMPANYIA
Katakrak és una companyia d’art de carrer creada el 2005 que basa el seu treball en tres eixos
fonamentals: la creativitat, el reciclatge i el joc. Al seu taller seleccionen i manipulen objectes
en desús o materials del rebuig industrial o familiar fins a convertir-los en artefactes originals
i únics. Amb el seu treball volen mostrar que reutilitzar, a part de ser un dels pilars per a la
disminució dels residus, potencia a una escala quotidiana i propera el desenvolupament de la
creativitat i un mode més autosuficient de viure. En les seves instal·lacions és indispensable
la participació activa del públic. Reivindiquen així les places, els parcs i els carrers com a
espais comuns de lleure i convivència. Compaginen la creació de les instal·lacions amb la
passió per compartir-ne la fase prèvia: el procés creatiu.

180 MIN

Sandra Alfaro

644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
katakrak.com
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La Industrial Teatrera
HERÈNCIA

SINOPSI - Un espectacle en clau de clown sobre el món que deixem. Dos personatges
dins d’un abocador. Un viatge tendre i divertit per transformar la nostra herència. Dos
clowns tirats entre escombraries. Escombraries que són escombraries. Escombraries que
creiem escombraries. Escombraries que no són escombraries i llencem a les escombraries.
El món és un mar de plàstic. I de sobte, l’amor més inesperat fa que parem un moment i
vulguem canviar el futur. Per transformar la nostra herència.
FITXA ARTÍSTICA
Creació: La Industrial Teatrera (Mamen O. i Jaume N.). Clowns: Jaume Navarro i Mamen
Olías. Direcció: Jordi Purtí. Ajudant de direcció: Natalia Méndez. Escenografia: Jordà Ferrer
(Antigua i Barbuda). Attrezzo: Marta Soto. Inﬂable: Patx-work. Vestuari: Mamen Olías i
Rosa Solé. Fotografia: Pere Virgili. Vídeo: Julián Waisbord.

COMPANYIA
La Industrial Teatrera és una companyia de teatre i circ, de carrer i de sala, especialitzada en
clown. Sorgeix de la trobada l’any 2002 entre Jaume Navarro i Mamen Olías, dos artistes amb
una intensa trajectòria professional en diferents companyies i projectes de teatre i circ. Junts
han creat espectacles com Náufragos, De Paso, Rojo, Sueños de agua, ¿En color?, Motards, II
Mondo i Ooolee. A través de les seves obres busquen comunicar-se amb el públic a través del
riure, el somriure i les emocions. Per assolir-ho, utilitzen la tècnica interpretativa, tècniques
de circ i tècniques de teatre de carrer i s’especialitzen, sobretot, en el clown.

50 MIN

Jaume Navarro

609 703 714
industrialteatrera10@gmail.com
industrialteatrera.com/ca/
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Pere Hosta
DIS_ORDER

SINOPSI - Cada dia fem tràmits, presentem documents, busquem certificats... Fem
papers. Avui, una oficina surt al carrer per ordenar i controlar. Aquest peculiar oficinista
transforma el lloc on estem fent feina..., l’ordre el desordena. És un certificador de certituds.
Acompanyat per la interacció i la participació del públic, redescobrirà i reordenarà el carrer.
Segella les nostres mirades amb humor... Esperi el seu torn!
FITXA ARTÍSTICA
Clown/pallasso: Pere Hosta. Direcció: Jordi Aspa. Mirada externa: Helena Escobar.
Escenografia: Nartxi Azkargorta. Mecanismes de l’arxivador: Luis Nevado. Efectes especials:
Karlus Soler. Vestuari: Eva Gubau. Moviment: Laura Miralbés. Fotografia: Aida Moscoso.
Vídeo: Julián Waisbord. Disseny gràfic: SopaGraphics. Producció: perehosta teatredhumor.

COMPANYIA
Des del 2004, la recerca del pallasso quotidià és el camí que ha emprès la companyia per
explicar la seva particular observació del món a partir de gestos i comportaments humans.
Enfront de la incomunicació i la solitud, com a signes dels nostres temps, aposten per
descobrir-nos l’optimisme i l’humor amagats en la rutina de l’avorriment. En aquests anys han
presentat com a companyia particular Dis_Order (2021), Open Door (2015), Pajaru (2012),
Postal Express (2011), Out (2008) i Tal com sóc (2004).

35 MIN

Helena Escobar

607 115 276
info@perehosta.com
perehosta.com
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Sara Pons Company
WIN-DO-W

SINOPSI - Una clown fascinada i entregada a l’instant s’endinsa des del joc, la comicitat
i la poesia en les profunditats dels conflictes que viuen els éssers humans. Les seves
aliades, fulles seques, que guarden records, alguns ja oblidats. Recol·lecta, descobreix,
camina… Ens transportarà a un imaginari de finestres que obren possibilitats possibles…
Win-do-w, històries que només cal viure. Win-do-w és un espectacle que combina la tècnica
de clown i la de dansa. S’endinsa a través de la simplicitat d’un cubell i un munt de fulles
seques en l’etern conflicte entre la raó i el cor. Amb aquesta premissa, un ésser atrapat
en la nostàlgia del passat, en la rutina i el pes de la individualitat, trobarà de manera
sobtada una nova possibilitat, una finestra per on treure el cap a un món nou i sense
condicionaments, per on en última instància fer un salt valent a l’altre costat i descobrir
la vida d’una manera que mai abans no hauria imaginat... Innocent, lliure, enamorada.

FITXA ARTÍSTICA
Concepte i creació: Ricardo Mora i Sara Pons. Direcció: Ricardo Mora. En escena: Sara Pons.
Vestuari i escenografia: Cia. Sara Pons.

COMPANYIA
La seva proposta escènica parteix de la recerca i la combinació del clown i la dansa, creant
un estil propi, poètic i amb grans dosis d’humor absurd. Sara Pons Company neix el 2017,
però no deixa de ser una continuïtat de la Cía. ElOtro, creada el 2008. Ha presentat els seus
treballs en diferents festivals, entre els quals Ripollesdansa, Batecs (Festival de Dansa de
Manresa) i Festival Corpo(a)Terra, entre d’altres. Sara Pons Company també està enfocada
a la docència, impartint el workshop “Espai-temps-cos-joc” per diferents llocs nacionals i
internacionals

35 MIN

Sara Pons

639 162 720
info@saraponscompany.com
saraponscompany.com
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Tombs Creatius
SECRETS

SINOPSI - Secrets és un espectacle vivencial de carrer que proposa al públic ser
protagonista de la seva pròpia història a través d’un recorregut a la recerca d’un gran
secret, que només descobriran jugant i deixant-se emportar per la curiositat. Artesania
i tecnologia es combinen per oferir una experiència totalment personalitzada, intensa
i intransferible. La clau rau a participar, a gaudir del joc que ens proposa tot aquest
recorregut misteriós ple de tresors amagats, d’enigmes per resoldre, de preguntes per
respondre i de respostes per preguntar. Ningú no té millor clau que l’esperit curiós i
juganer propi que s’ha de deixar anar en aquesta proposta tan insòlita com emocionant.
Secrets no es pot veure, s’ha de viure.

FITXA ARTÍSTICA
Idea original: Toni Tomàs Camí. Dramatúrgia i direcció artística: Toti Toronell Pujiula.
Producció executiva: Tombs Creatius, SL. Direcció tècnica: StageLab. Construcció
escenogràfica: Joan Domingo i Toni Tomàs Camí. Direcció creativa de jocs: Toni Tomàs Camí.
Coordinació: Amaia Rodrigo Arcay. Interpretació: Toni Tomàs Camí, Toti Toronell Pujiula
i Bruna Tomàs Arnaz. Procés creatiu col·lectiu: amb la participació de públic i, també,
de professionals de la psicologia, la pedagogia i l’antropologia. Il·lustracions impreses:
Toti Toronell, Carles Alberdi, Noemí Villamuza, Mercè Gal·lí, Marta Cortés, Carles Pijuan,
Carles Porta, Matías Tolsà i Alba Santacreu. Edició de vídeo: Norbe Fernàndez. Producció i
distribució internacional: Peppe Cannata (Stradactiva).

COMPANYIA
Tombs Creatius aposta des del 1998 per la interactivitat amb el públic i el joc com a
llenguatge per explicar històries. En dues dècades, ha creat vuit muntatges d’instal·lacions
participatives i entresorts que l’han portat arreu d’Europa i també a Àsia i a Amèrica.
Destaquen L’estrany viatge del senyor Tonet, que combina l’electrònica amb l’artesania,
l’entresort El Viatge i Xics del Xurrac, que el 2019 va portar la seva inspiració castellera a
Taiwan. Al llarg de la seva trajectòria, Tombs Creatius ha volgut sumar talent per portar a
terme les seves creacions: juntament amb l’il·lustrador Carles Porta crea Colors de Monstre i
posteriorment PUCK Cinema Caravana, una rulot convertida en una minúscula sala de cinema
d’animació que ha viatjat per tot Europa.

180 MIN
amb passis de 20 min

Amaia Rodrigo Arcay

625 123 493
info@tombscreatius.com
tombscreatius.com
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Wonderground
RISE

SINOPSI - Dos personatges llunyans entren a l’espai. La seva aparició recorda les
pel·lícules de Matrix i el seu interès és explorar el nou territori. A poc a poc van trobant
un significat per a la seva existència en aquest lloc, amagat sota les capes externes. A
través d’una sèrie d’interaccions amb el públic, entre si i amb l’espai, aborden la qüestió de
què és ser humà i quines són les expressions humanes més autèntiques. Rise combina text,
dansa, acrobàcia i arquitectura efímera per crear un espectacle de carrer únic que s’adapta
i interactua amb cada ubicació i públic que troba.

FITXA ARTÍSTICA
Creació i interpretació: Roser Tutusaus i Tom Weksler. So original: Miguel Marín Pavón.
Assistent de coreografia: Marta Dalmau Graupera. Producció: Wonderground Company.
Distribució: Brechtje Randag. Suports: Circuit Est-Centre Chorégraphique Montréal, Maison
pour la danse de Québec, Me’ever Mitzpe Ramon a Israel, Aula de Teatre i Dansa de Mataró,
On Contemporary Circus Creation d’Israel i Centre Cívic de la Barceloneta.

COMPANYIA
Wonderground és un canal per compartir arts escèniques i pedagogia a escala internacional.
Com a artistes, a la Roser i en Tom els intriguen i fascinen els significats darrere del moviment.
Busquen la convivència entre les històries personals que guarda el cos i l’experiència humana
acumulada. Creen a través d’un llenguatge performatiu que emfatitza l’expressió, l’emoció
pura i els paisatges interns i externs que les contenen. Aquesta interacció és única en cada
obra artística i gira al voltant de la metàfora de l’art com a transformació.

40 MIN

Brechtje Randag

603 268 251
brechtje@wondergroundcompany.com
www.wondergroundcompany.com
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CRONOGRAMA
De 09:00 a 10:00

ACTUACIÓ: PRIMERS PASSIS
De 09:00 a 09:30
ACREDITACIONS
De 09:30 a 09:45
BENVINGUDA
De 09:50 a 10:15

ACTUACIÓ

OMPLINT EL

De 10:20 a 10:45

ACTUACIÓ
De 10:50 a 11:15

ACTUACIÓ
De 11:15 a 11:25

EXPLICACIONS
De 11:25 a 11:45
ESMORZAR
De 11:25 a 11:45

ACTUACIÓ
De 11:25 a 11:45

ACTUACIÓ: SEGONS PASSIS
De 11:45 a 12:10

ACTUACIÓ
De 12:15 a 12:40

ACTUACIÓ

D’EXPERIÈNCIES

De 12:45 a 13:10

ACTUACIÓ
De 13:15 a 13:40

ACTUACIÓ
De 13:45 a 14:10

ACTUACIÓ
De 14:15 a 14:27

ACTUACIÓ
De 14:30 a 14:55

ACTUACIÓ
De 14:50

ACTUACIÓ: TERCERS PASSIS

EXTERIOR CÚBIC
TOMBS CREATIUS - Secrets
EXTERIOR CÚBIC - ENVELATS
LOBBY CÚBIC
FIRAL 1
COMPANYIA MIQUEL BARCELONA - Rojos
FIRAL 1
SARA PONS COMPANY - Win-do-W
FIRAL 2
CIRC LOS - Kasumay
FIRAL 2
TOMBS CREATIUS & KATAKRAK
EXTERIOR CÚBIC - ENVELATS
EXTERIOR CÚBIC
KATAKRAK - Andròmina
EXTERIOR CÚBIC
TOMBS CREATIUS - Secrets
EXTERIOR CÚBIC
PERE HOSTA - Dis_order
FIRAL 1
CIRC PISTOLET - Potser no hi ha final
FIRAL 3
EL SINDICATO DE MONSTRUOS - Luminolife
SALES CONFERÈNCIES
LA INDUSTRIAL TEATRERA - Herència
FIRAL 1
ÀNGEL DURAN PERFORMING ARTS - The beauty of it
FIRAL 2
WONDERGROUND - Rise
FIRAL 3
ELÉCTRICO 28 - The Frame
EXTERIOR CÚBIC
TOMBS CREATIUS - Secrets

espaidecarrer.cat
Organització:

Amb la col·laboració de Cultura-Diputació de Barcelona

