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Com cada any, el Teatre Municipal treu la seva 
programació d’arts escèniques al carrer sota 
el paraigües d’EscèNit. Un cicle d’estiu que 
s’expandeix durant quatre setmanes a partir 
del 29 de juny  i que, cada dimarts i dijous, 
presenta el treball de vuit companyies.  

Com a principal novetat, EscèNit d’enguany 
va més enllà del circ i incorpora altres 
llenguatges artístics, com el teatre de carrer o 
la dansa contemporània. També surt del centre 
de Girona per dinamitzar altres espais, tancant 
el cicle al Parc de les Ribes del Ter amb la 
companyia francesa Bivouac.

Aquest estiu podrem veure al carrer alguns 
espectacles que van tenir molt bona acollida 
per part de la crítica i el públic en algunes fires 
i festivals estratègics del país, com és MDR de 
la companyia Los Galindos, a la Fira Trapezi 
de Reus el passat mes de maig, o [kórps] de 
Miquel Barcelona, que es va estrenar a Fira de 
Tàrrega al 2019.

Una programació fresca, en clau d’estiu, 
que persegueix apropar el llenguatge de les arts 
escèniques a la ciutadania amb una selecció 
d’espectacles de qualitat per a tots els públics.
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Una faula moderna sobre la cohabitació urbana.
Sense text i mitjançant el teatre físic i la música en viu, Full 

House explica la història dels veïns Koala, Dog i Horse, que viuen 
porta a porta. Koala està, simplement, enamorada del món, Dog 
és un solitari apassionat de la música clàssica i l’energètica, Horse 
té sempre quatre plats cuinant-se al mateix temps. Estan tan 
ocupats amb ells mateixos i amb el seu dia a dia que ni tan sols 
s’adonen de les necessitats dels altres. Amb això, sembla que el 
confl icte està a punt d’explotar.

El colofó arriba quan Tiger es trasllada a la comunitat 
com a nou inquilí. La seva actitud exuberant supera la de tots 
els altres per complet. La seva arribada crea una circumstància 
en la qual els confl ictes exploten però, alhora, tots comencen 
a fi xar-se en els seus semblants per primera vegada. En aquest 
context, sorgeix una nova i inesperada situació quan Tiger 
convida a tots a la seva festa de “l’Escalfament de la Casa”, el 
que fa possible que tots es trobin i comencin a perdre els seus 
prejudicis contra els altres.

Direcció artística: Ana Redi-Milatovic
Dramatúrgia: Ana Redi-Milatovic, Sergi Estebanell, Alina 
Stockinger
Gos: Sergi Estebanell / Daniela Poch
Cavall: Ana Redi-Milatovic / Jordi Solé
Koala: Alina Stockinger
Tigre: Mona Kospach / Josep Cosials / David Franch
Ulls externs: Josep Cosials Montolio & Daniela Poch
Música y so: Siruan Darbandi
Escenografi a i accesoris: resanita & dageko.gmbh
Vestuari: resanita & Eléctrico 28
Màscares: Ivana Kovalcik
Idea original: ARGE do.it.to.do.do & Ana Redi-Milatovic
Producció: ARGE do.it.to.do.do (Georg & Dagmar Kotzmuth) 
+ Eléctrico Express
Coproducció: Theaterland steiermark
Durada: 50 min aprox. 
www.electrico28.org

Dt. 29/06, 20 h

Plaça del Pallol
TEATRE  Entrada lliure. A partir de 4 anys

Full House
Eléctrico 28
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Proposta escènica multidisciplinària que té com a eix expressiu 
la dansa contemporània i dialoga amb la música electrònica, la 
veu, la llum i la teatralitat. L’espectacle pren com a referent el 
corb, l’ocell omnívor i carronyaire més present a la mitologia i 
les arts. Associat amb la mort, se li atribueix un paper mitjancer 
entre el món terrenal i el món espiritual. [kórps] juga també amb 
l’homofonia de la paraula anglesa corpse, que vol dir cadàver, cos 
inert. Una peça que beu de la tradició popular i de les pràctiques 
humanes al voltant de la violència, la vetlla i la mort.

Direcció i coreografia: Miquel Barcelona
Acompanyament i distribució: Haizea Arrizabalaga
Composició musical: Carlos Martorell
Disseny d’il·luminació: Jordi Berch
Disseny de so: Carles Bernal
Disseny de vestuari: Mariona Sala
Assistència dramatúrgia: Núria Guiu
Assistència vocal: Mar Bravo i Mariona Castillo
Arranjaments vocals: Oriol Mula i Nacho Melús
Intèrprets: Miquel Barcelona, Helena Gispert,Martí Güell, 
Junyi Sun i Marc Vilajuana
Veus gravades: Anna Ferrer i Marc Vilajuana
Suports: OSIC Generalitat de Catalunya, Programa de Creació 
Fira Tàrrega 2019, El Graner, Fundació Catalunya La Pedrera, 
la Caldera, l’Espona i l’Associació Vòrtex.
Agraïments: Eloi López, Mariona Marta, Clara Bes, Montse 
Colomé, Toni Gutiérrez, Anna Ferrer, Nacho Cárcaba i 
Mariona Berenguer.
Durada: 40 minuts aprox. 
www.miquelbarcelona.com

Dj. 1/07, 22 h

[kórps]
Miquel Barcelona
Plaça del Pallol
DANSA  Entrada lliure
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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 fi cció, la raó i l’emoció, 
per projectar un imaginari amb el qual capten la complicitat 
del públic. Un espectacle poètic, refl exiu i proper, en què els 
equilibris sempre hi són presents.

Un circ delicat però contundent, senzill però arriscat, 
universal però propi. Volem que el nostre color tenyeixi 
l’imaginari de cada una de les persones que ens acompanyen i 
impregnar així més enllà de l’escena. Gràcies a tots i totes per la 
inspiració.

— Madame Gaüc

Idea original: Madame Gaüc
Direcció: Anna Pascual i Madame Gaüc
Repartiment: Raimon Mató i Maria Palma
Mirada externa: Roberto Magro
Col·laboracions: Lali Ayguadé, Ricard Soler i Tomeu Amer
Música original: Òscar García-Bragado i Marc Sastre
Espai sonor: Jaume Parera
Disseny de llums: Luis Portillo i Jaume Parera
Escenografi a: Guga Arruda i Jaume Parera
Vestuari: Alex Ponzoña
Video: Juliàn Waisbord i Adrià Guardiola
Fotografi a: Jordi Plana
Disseny: la baula, Madame Gaüc i Laia Segú
Difusió i producció: Santa Barbuda
Durada: 40 minuts
www.madamegauc.com

Dt. 6/07, 22 h

Plaça del Pallol
CIRC  Entrada lliure

Fil
Madame Gaüc
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La lleugeresa d’un cos en tota la seva solidesa, la solidesa d’un 
record malgrat la seva lleugeresa, la solidesa de la matèria que 
pot fer-se lleugera, la lleugeresa de la memòria que pot pesar com 
pedra. L’espai, la seva materialitat, la seva olor, el seu so, la seva 
memòria. Cossos com esgarrapades, com ecos rebotant contra la 
pedra, cossos que pertorben l’aire, que transmuten en brunzit.

Direcció artística i coreografía: Paloma Muñoz
Repartiment: Tanit Cobas Rodriguez, Rober Gómez Luque, 
Jacob Gómez Ruiz, Lara Misó Peinado
Espai sonor: Guillem Llotje
Vestuari : Paloma Muñoz
Producció: Rita Stivala
Amb el recolzament de: ICUB, Castell de Montjuic, Graner 
Centre de creació de dansa i Arts vives, Can Gassol Centre de 
creació d’arts escèniques
Durada: 40 minuts
www.siberiadanza.com

Dj. 8/07, 20 h

Stone & Silk
Siberia
Plaça del Pallol
DANSA  Entrada lliure
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Plaça del Pallol
CIRC / CLOWN  Entrada lliure 

Tres pallassos s’enfronten a un gir inesperat. Què ha passat? Què 
faran? La justícia els farà costat, trobaran una solució o hauran 
de ser condemnats? Melon, Rossinyol i Mardi us necessiten 
per contagiar optimisme atiant l’esperit crític. Com? Fent-vos 
còmplices.

Només us arrisqueu a morir de riure.

Concepte i direcció: Bet Garrell i Marcel Escolano. 
Direcció artística: Bet Garrell. 
Posada en escena: Stephane Filloc. 
Ajuda a l’escriptura i concepte escenogràfi c: Joël Fesel. 
Complicitat conceptual: Johnny Torres. 
Repartiment: Anicet Leone, Gabriel Agosti i Marcel Escolano. 
Andròmina: Nartxi Azcazrgorta. 
Vídeo: Marc Soler. 
Fotos: Klara Pedrol. 
Producció: Caterina Fiol i Los Galindos. 
Difusió: Daphné Malherbe. 
Amb el suport de l’ICEC - Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Institut Ramon Llull.
Amb la complicitat de la Taula de Cultura i Joves de St. Esteve 
de Palautordera, la Cia. Baró d’Evel Cirk, Carnage Productions 
i el Konvent de Cal Rosal, així com les àrees de Cultura dels 
Ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i de Granollers.
Suport a la creació: Ajuntament de Cardedeu – Cardedeu 
Inspirant Cultura.
Agraïments: Adrià Naranjo, Franxi Misserachs, Imma Vilar, 
Antigua i Barbuda, Adriano Marçal, Joan Cruixent, Txo 
Titelles, Borde Basse, Jordà Ferrer, Circ Cric i tants d’altres..
Durada: 1 h.
www.losgalindos.net

Dt. 13/07, 22 h

MDR -  
Mort de riure
Los Galindos
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Plaça del Pallol
CIRC  Entrada lliure 

Tornem als orígens per reconstruir una memòria comuna. 
Costums sense sentit aparent, però que donen lògica a la nostra 
manera de ser. Sis cossos en joc, sis mons. A la deriva cap a una 
realitat conjunta i compartida. Ens cuidem, ens portem, ens 
llisquem, ens empenyem.

Ports acrobàtics i cant com a oportunitat per a deformar tot 
i convidar-vos a conèixer les nostres peculiaritats molt de prop.

Repartiment: Candela Casas, Elisa Strabioli, Greta Marí,  
Mar-i-Cel Borràs, Michela Fiorani, Shakti Olaizola
Direcció: Francesca Lissia
Direcció còmica: Jimena Cavalletti
Formació técnica: Fernando Melki
Producció: Anna Castillo (Kolektivo Konika)
Música: Shakti Olaizola, Sara Martínez, Mar-i-Cel Borràs, 
Cecilia Tallo
Il·luminació: Natàlia Ramos
Vestuari: Fil-i-Berta
Escenografia: Betty Cau
Fotografia: Clara Pedrol
Diseño gràfic i vídeo: El Gato Productions
Acompanyament i coproducció: Shakti Olaizola i Companyia Eia
Subvencionat per: Gobierno Vasco 
Col·laboradors: Travesía Pyrénées de Cirque, La Central del 
Circ, L’Estruch Fàbrica de creació, La Grainerie, Cronopis 
Espai de Circ, Karola Zirko Espazio, Tub d’Assaig, Roca 
Umbert Fàbrica de Arts
Projecte beneficiari de: el fons de creació del projecte de 
Cooperació transfronterera Travesía - Pyrénées de cirque, 
cofinançat pel FEDER. Amb el recolzament de La Granerie y 
Roca Umbert: Fàbrica de les arts.
Durada: 50 minuts
www.ciashaktiolaizola.wixsite.com/kolektivokonika

Dj. 15/07, 20 h

La punta  
de mi nariz
Kolektivo Konika



10

Teatre Municipal

Plogui, nevi o pedregui ... per a la Martina sempre pot ser un bon 
dia ... Ella ve avui a demostrar-nos que qui somia i obre bé els 
seus ulls pot veure un món amb infi nites possibilitats.

Un espectacle per a gent amb ganes de passar-ho bé 
(abstenir-se persones avorrides, tramposes i altres tipus de gent 
sense ganes de jugar ni d’imaginar).

Pallassa: Maite Guevara (Martina Nuatina)
Idea original: Pablo Ibarluzea i Maite Guevara
Assistent Coreografi a Dansa: Sergio Nguema
Assistent Coreografi a Slapstick: Elise Ouvrier
Direcció: Pablo Ibarluzea
Vestuari: Monica Ausin
Producció: Cia Maite Guevara
Projecte benefi ciari de: el dispositiu d’apadrinament del 
projecte de cooperació transfronterer Travesía – Pyrénées de 
cirque, cofi nançat pel FEDER. Amb el suport de l’Ajuntament 
de Bilbao i de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(HAMEKA / Salle Culturelle Harri-Xurí, Harrobia Eskena i 
La Granerie-Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance).
Durada: 50 min
www.maiteguevaraartist.com

Dt. 20/07, 20 h

Plaça del Pallol
CLOWN  Entrada lliure. A partir de 4 anys

¡Qué buen día!
Maite Guevara
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Perceptions és un viatge al cor de la imaginació quàntica on allò 
infi nitament gran es barreja amb allò infi nitament petit.

Les equacions es desenvolupen sobre una estructura 
difractiva que revela partícules elementals desconegudes, un 
espai i un temps relatius, dimensions paral·leles ... Una realitat 
normalment invisible a simple vista no triga a aparèixer a l’ocular.

A mesura que l’exploració humana evoluciona, el món suspès 
es transforma i esdevé imprevisible. Les cordes vibren, la matèria 
gravita i es difracta, deixant el buit existent. Una invitació a 
somiar amb altres realitats.

Idea: Maryka Hassi, Benjamin Lissardy i Maureen Brown
Direcció: Maryka Hassi
Repartiment: Benjamin Lissardy, Silvana Sanchirico Barros, 
Vanessa Petit, Grégoire Fourestier i Antoine Linsale
Disseny i realització d’escenografía: Maureen Brown
Disseny i realització de vestuari: Vincent Dupeyron
Creació musical: Yanier Hechavarria
Disseny i tècnic d’il·luminació: Jeanne Belhassen
Director tècnic i de so: Simon Drouart
Producció: Cie. Bivouac
Amb el suport de De mar a mar - Pyrénées de cirque, CNAR 
Le Fourneau Brest, Agora PNC Boulazac, OARA, DRAC 
Nouvelle Aquitaine, DGCA, IDDAC, CREAC Bègles, Ville 
de La Teste de Buch, Institut Français, CG des Landes, Ville 
de Bordeaux, Ville de Nérac Espace d’Albret, ADAMI, Crabb 
Biscarosse, Ville de Mimizan, Hameka Fabrique des arts de la 
rue, Circa PNC Auch
Durada: 55 minuts 
www.bivouaccie.com

Dj. 22/07, 20 h

Parc de les Ribes del Ter
CIRC  Entrada lliure

Perceptions
Cie. Bivouac



Travesia és un projecte de cooperació Interreg 
co-fi nançat per el Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea a través del 
POCTEFA.

Ho patrocina:

Dossier de premsa digital:

El Teatre Municipal està integrat a les xarxes:

Amb el suport de:

Contacte de premsa:

Teatre Municipal de Girona
Plaça del Vi, 1. Girona
T. 972 419 010
teatremunicipal@ajgirona.cat

 teatre_gi
 TeatreGirona
 teatre_gi

Segueix-nos a:

Reserva d’entrades en línia
www.girona.cat/teatremunicipal
www.girona.cat/entrades

Entrades programació EscèNit
La programació d’EscèNit s’ofereix de forma gratuïta, però cal 
disposar d’entrada per assistir als espectacles. Podeu reservar 
l’entrada clicant al botó reservar entrades o presencialment a les 
taquilles del Teatre Municipal i de l’Auditori de Girona. 

Les entrades dels espectacles es podran reservar els dimarts a 
les 11h, dues setmanes abans de la data de la funció. 

L’aforament és limitat. Es poden adquirir un màxim de 2 entrades 
per espectacle i compra. 

Les entrades no són numerades. Es recomana arribar 15 minuts 
abans de l’espectacle per facilitar l’entrada esglaonada. Les 
entrades de les persones que no siguin al recinte en el moment de 
començar l’espectacle quedaran alliberades. 

En cas que no pugueu assistir a l’espectacle, cal que us doneu de 
baixa enviant un correu electrònic a infoentrades@ajgirona.cat 

Us demanem que tingueu en compte les mesures per a la 
prevenció de la Covid-19.

Taquilles venda anticipada
Teatre Municipal de Girona: dimecres i divendres de 13 a15 h.
Auditori de Girona: dimarts i dijous de 11 a 13 h. 

Servei per a persones amb mobilitat 
reduïda
Reserva de localitats dimecres i divendres de 13 a 15 h i fi ns a 48 
hores abans de la funció al telèfon 972.419.019

Condicions generals
No es permet l’accés al recinte un cop iniciada la representació.
L’organització es reserva el dret de variar qualsevol aspecte 
d’aquest programa.


