
Festival

Del 18 al 20 de juny 
de 2021

al carrer de Benavent 
i la plaça de les Ceràmiques Vicens



Divendres 18 
ESPAI JARDINS
De 17.00 a 17.30 h
De 17.45 a 18.15 h
De 18.30 a 19.00 h

Tallers de circ amb 
la Cia. La Jarra Azul
Mentre els joves artis-
tes de l’Escola Lavínia 
es preparen per a la 
seva actuació, els in-

fants poden “escalfar motors” als tallers. 
Als jardins s’exposen un seguit de catifes amb 
material perquè cada unitat familiar pugui prac-
ticar diferents tècniques del circ.

ESCENARI GUINGUETA 
18 h
Acte inaugural del Festival amb La Cia. La 
Tresca i la Verdesca i Bufa&Sons interpretant 
l’himne del festival "Al 
Circorts tot hi cap", 
amb la participació 
dels nens i nenes de 
l’Escola Lavínia.
La Tresca i la Verdesca 
és un grup de música 
per a tota la família que 
aposta pels especta-
cles de creació i per un repertori amb cançons 
de composició pròpia.

  Subtitulació i llengua de signes per a per-
sones amb discapacitat auditiva.

ESPAI MURAL
19 h - Herència
Amb la Cia. La Indus-
trial Teatrera
Un espectacle en 
clau de clown sobre 
el món que deixem. 
Dos personatges dins 
un abocador. Un viat-
ge tendre i divertit per 
transformar la nostra 
herència.

ESCENARI GRAN
20 h - Teia
Amb la Cia. Júlia Farrero
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 seva simbologia) a través d’un 
llenguatge simple i visual.

Dissabte 19 
ESPAI JARDINS
D’11.00 a 11.30 h
D’11.45 a 12.15 h
De 12.30 a 13.00 h
De 13.15 a 13.45 h

Tallers de circ amb la Cia. La Jarra Azul
Als jardins s’exposen un seguit de catifes amb 
material perquè cada unitat familiar pugui prac-
ticar diferents tècniques del circ.

ESPAI MURAL 
11 h - Los viajes de Bowa
Amb la Cia. La Gata Japonesa
Una viatgera guiada per una obsessió: desco-
brir què hi ha després 
dels missatges tancats 
en ampolles llançades 
al mar. Màgia, equili-
bris, acrobàcia aèria, 
humor i poesia seran 
els companys de Bowa 
en aquest viatge.

   Audiodescripció per a persones amb dis-
capacitat visual.

ESCENARI GRAN
12 h - Dai, ma aspetta

Amb la Cia. Las Sistars
Dues dones, dues cadires i 
un xiclet. El moviment i els 
equilibris acrobàtics recorre-
ran un viatge poètic i absurd 
nascut del temps mort.

De 17.00 a 17.30 h
De 17.45 a 18.15 h
De 18.30 a 19.00 h



ESPAI GUINGUETA
13 h - Felpudoman y escobilla
Amb la Cia. Circo La Raspa
Els únics, els in-
comparables, els 
millors superherois 
de la galàxia són 
aquí. Són una pa-
rella genial que ne-
tegen junts la ciutat, 
amb la seva força 
total protegeixen la nostra llar per derrotar els 
gèrmens i vèncer la brutícia.

ESCENARI GRAN
18 h - 
Potser no hi ha final
Amb la Cia. Circ Pistolet
Un escenari desordenat... 
els acròbates arriben 
tard... i el músic, on és?
Aquest és el tret de sortida 
d’aquest nou espectacle.

ESPAI MURAL
19 h - Sin Ojana

Amb la Cia. Chicharrón
Chicharrón, última baula 
d'una dinastia flamen-
ca, porta el ”carroma-
to” on guarda la penya 
flamenca familiar, en la 
qual fusionarà els ritmes 

i compassos del flamenc amb els malabars.
  Subtitulació i llengua de signes per a per-
sones amb discapacitat auditiva.

ESPAI GUINGUETA
20 h - Degenérate mucho
Amb la Cia. Las XL
Un festí de llàgrimes 
i riallades, de contra-
diccions personals i 
col·lectives, d'imposi-
cions i de rebel·lia en 
un espectacle emo-
cionant amb música 
en directe.

Diumenge 20 
ESPAI I JARDINS
D’11.00 a 11.30 h
D’11.45 a 12.15 h
De 12.30 a 13.00 h
De 13.15 a 13.45 h

Tallers de circ amb la Cia. La Jarra Azul
Als jardins s’exposen un seguit de catifes amb 
material perquè cada unitat familiar pugui prac-
ticar diferents tècniques del circ.

ESPAI MURAL
11 h - Here we go!
Amb la Cia. Guga & Silvia

Here we go! és un es-
pectacle de circ, l’espec-
tacle més gran del món, 
on trobareu els millors 
acròbates, equilibristes i 
trapezistes de la dècada 
dels noranta.

I com no pot faltar als millors circs, un sorteig!

ESCENARI GRAN
12 h - Oveja Negra
Amb la Cia. Duo Laos
Una història acrobàti-
ca marcada pels jocs 
de rols, la confiança i 
el lliurament. Un ho-
menatge a totes les 
persones que van ha-
ver d'amagar la seva 
identitat per  desen-
volupar-se i expressar-se.

ESCENARI GUINGUETA
13 h - A la fresca
Amb la Cia. Cirquet Confetti
Tres personatges i una cadira 
gegant surten a prendre la 
fresca, cosa que provoca 
diferents situacions còmi-
ques. Espectacle inspirat en 
accions quotidianes, visual i 
amb poques paraules.

De 17.00 a 17.30 h
De 17.45 a 18.15 h
De 18.30 a 19.00 h



És imprescindible fer reserva prèvia per a tots 
els espectacles a www.circorts.cat, i indicar el 
nom, cognoms i telèfon de contacte de totes 
les persones assistents.

La inscripció als tallers de circ es farà directa-
ment a l’espai. Tenen aforament limitat.

ESCENARI GUINGUETA
18 h - Mudança
Amb la Cia. SAC Espectacles
La Madalena ha trobat un 
pis nou perfecte per anar-hi 
a viure. Per fer la mudança, 
ha decidit demanar ajuda al 
Ron, el seu tiet. Entre male-
tes, caixes, paquets i baguls 
el Ron i la Madalena es trobaran amb situacions 
de tots colors que els faran treballar en equip 
per poder sortir-se’n.

ESPAI MURAL
19 h - [´e.go]
Amb la Cia. Dikothomia

Un viatge emocional i 
emocionant en el qual 
les maces són protago-
nistes de l'escena, con-
vertint aquest exercici 
d'introspecció i arriscada 

exposició en un autèntic homenatge a aquest 
element circense.

ESPAI GRAN
20 h - Queensy "Las Brujas”
Amb la Cia. Ninyo Performance
A Cabaret Queens abor-
dem els personatges 
des d'una perspectiva 
lúdica, cultural i una mica 
clownesca a través de la 
dansa, l'acrobàcia aèria 
i els discursos escènics.

Amb la participació de l’alumnat dels tallers 
d’acrobàcia aèria del Centre Cívic Tomasa 
Cuevas - Les Corts.

Tots els espectacles i la dinamització del Festival es 
farà a càrrec del presentador Ernest Corderroure


