JORNADA PROFESSIONAL DE CIRC DE LES COMARQUES GIRONINES
11 de març de 9:00 a 17:00 al Teatre Municipal i a El Modern de Girona
El Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona, l'Àrea d'Arts Escèniques i l'Oficina de
Foment de les Arts de l'Ajuntament de Girona, co-organitzen la primera Jornada
Professional de Circ de les comarques gironines el proper 11 de març.
L'objectiu és crear un espai de treball i reflexió obert a tots els agents del territori, tant
companyies com entitats o empreses de gestió, exhibició, producció, etc. Durant la jornada
es farà un mapeig de recursos i necessitats del territori, i s'abordaran qüestions vinculades
amb la circulació d’espectacles, el suport a la creació i els espais d'entrenament de circ.
Després de la jornada, es podrà veure l'espectacle "Instants" de la companyia gironina
NonSinTri a la plaça del Pallol a les 17.30h, i l'assaig obert de l'espectacle "Després de tot"
de la companyia PSIRC a les 19h al Teatre Municipal, que s'estrenarà al Festival Grec 2022.
L'endemà se celebra la V Trobada de de malabaristes, equilibristes i artistes de circ de les
comarques gironines. Com cada any, tindrà lloc al Parc Central, al costat de l'estació, i
s'allargarà des de les 11h del matí fins a les 23h de la nit. I com a novetat d'aquest any, a més
a més dels tallers oberts, hi haurà tallers per a professionals en espais habilitats propers.
El mateix dia 12 a les 20h el Teatre Municipal acull l'espectacle "Quan els crancs portin
talons" de la companyia escarlata, companyia associada al Teatre Municipal durant la
temporada 2022.

L’Oficina de Foment de les Arts és una iniciativa del PECT - Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial,
projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el
marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona

COL·LECTIU DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LES COMARQUES GIRONINES
El Col·lectiu d’artistes de circ de Girona, neix l’any 2019 arran de la primera gala organitzada
al Teatre del Canal de Salt, i de la necessitat de qüestionar i fer visible un model cultural que
poc o gens té a veure amb l’escena de circ de la província de Girona, de Catalunya, i de l’estat
en general. Ens veiem amb la necessitat de reivindicar la nostra feina, el nostre art i en
definitiva, la manca d’un model que tingui en compte les demandes i necessitats del sector,
en l’àmbit local, en el nostre cas Gironí.
Després de l’èxit de les primeres edicions de la Gala i la Trobada de circ, el col·lectiu
evoluciona, i a partir de moltes reunions i reflexions compartides, es comencen a definir
diferents eixos de treball amb els quals avançar i consolidar-nos.
Generar una plataforma, abans inexistent, on els professionals de circ de la província de
Girona ens podem trobar, formalitzar i donar visibilitat a les nostres demandes. Organitzar
espais de reflexió i trobada per als diferents agents del sector. Crear espais de trobada i
intercanvi en el món de la tècnica de circ.
Consolidar espais de mostra de circ. Aconseguir un espai on desenvolupar la nostra activitat.
Convertir la província en un pol d’atracció d’artistes. Des del seu naixement el col·lectiu ha
tingut clar que era molt necessari generar un espai de trobada per tal de conèixer de
primera mà i de tu a tu quines són les realitats i necessitats del sector a les nostres
comarques.
Aquestes jornades de treball s'emmarquen dins un intens mes de treball, en el que també
tindrà lloc, per 5è any consecutiu, la Trobada de circ el dissabte 12 de març. I per altra banda,
la 4ª Gala de circ, el dia 26 de març al Teatre del Canal.
OFICINA DE FOMENTS DE LES ARTS
L'Oficina de Foment de les Arts de l'Ajuntament de Girona dona suport i assessorament a la
comunitat creativa de Girona i els seu entorn i promou accions d'articulació i enxarxament
en col·laboració amb les entitats, associacions i col·lectius del territori.
A partir de l’anàlisi i detecció de necessitats en l'àmbit del circ, s’ha dissenyat una trobada
que enceta la reflexió al voltant d´alguns temes clau i genera espais de reflexió i relació entre
els agents professionals.
La jornada s'ha plantejat amb diferents dinàmiques grupals i sessions de treball amb
l’objectiu de conèixer l’ecosistema de circ del territori, veure possibilitats d’enxarxament i
avaluar necessitats i recursos.
L'Oficina de Foment de les Arts és una iniciativa del PECT Indústries Culturals i Creatives de
Girona i el seu entorn territorial, un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona
ARTS ESCÈNIQUES
Des de l’àrea d’Arts Escèniques de Girona s'han establert complicitats amb d’altres espais,
entitats i projectes del territori amb la voluntat de generar espais de trobada per a la
comunitat professional.

En aquesta línia d’obrir diàlegs, l'Àrea d'Arts Escèniques s'ha implicat en la co-organització
de la jornada professional de circ de les comarques gironines amb l’Oficina de Foment de
les Arts i el Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona.
La Temporada 2022 inclou un ampli ventall de llenguatges artístics i recull propostes de
circ dins els diferents itineraris que articulen la programació, amb presencia de creadors
locals, companyies emergents i companyies de reconeguda trajectòria.

Espectacles de circ de la temporada 2022 del Teatre Municipal
DATA

HORA ESPECTACLE

11/3/2022
11/3/2022
12/3/2022
23-24/04/22
3/4/2022
28/4/2022

17:30
19:00
20:00
10:30
18:00
20:00

iNSTants
assaig obert Desprès de tot
Quan els crancs portin talons
Taller d’acrobàcia aèria
Déjà Vu
Breach

COMPANYIA
Cia. NonSinTri
Psirc
escarlata
Ajpu Cico
Manolo Alcántara
Som Noise

V Trobada de malabaristes, equilibristes i artistes de les comarques
gironines
12 de març de 2022 - d'11:00 a 23:00. Parc Central
Per aquesta cinquena edició de la Trobada de malabaristes, equilibristes i artistes
de les comarques gironines el Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona proposa
9 tallers de diferents disciplines del món del circ.
Tres tallers seran pagant amb un preu de 20 € i una durada de 3 hores. Es realitzaran
al Galliner (Casa de Cultura, Carrer Gaspar i Casal, 5, 17001 Girona) amb la intenció
d'aprofundir en les tècniques i donar cabuda a formacions específiques.




Acrobàcies en parella amb en Raimon de Madam Gauc. ( de 11 h a 14 h )
Dragon Staff amb Aram Sempervirens de TotalCirc. ( de 11h a 14h )
Dansa amb Azu Momo. ( de 16h a 18h ) (preu reduit a 15€)

Els altres 6 seran gratuïts amb inscripció prèvia i una durada d'1:30 hores. Es faran al Parc
Central, Girona amb la intenció de donar a conèixer diferents disciplines.







Acroyoga amb Carlos ( d'11:30 a 13h )
Aro Aeri amb Silver and Gold ( de 12 h a 13:30 h )
Monocicle amb Aleix Lidon ( de 12h a 13:30 h )
Dapostar Original amb Tai ( de 15 h a 16:30 h )
Teles acrobàtiques amb Clara Pedrol ( de 15 h a 16:30 h )
S Staff(bugeng) Amb Adrià Lusol ( de 16:30 h a 18 h )

Com cada any hi haurà zones d'entrenament lliure de malabars, aeris, slackline,
acrobàcia, equilibris... trucks, bar i música tot el dia. També s'estan preparant unes
olimpíades de circ i concurs de volleymasses, a més a més de la clàssica jam de foc i
l’exhibició de slackline.

IV Gala de Circ de les comarques gironines
26 de març de 2022 - a les 17:00 i a les 20:00. Centre d'arts escèniques EL
Canal, Salt
La quarta gala de circ de les comarques gironines acull un seguit de propostes
artístiques diferents, algunes noves, algunes consagrades, de disciplines diverses i
de llenguatges igualment dispars. Durant les setmanes anteriors a la gala s'aniran
anunciant totes les artistes i companyies participants a les xarxes del Col·lectiu de
Professionals de Circ de Girona.

Espectacles de circ de la temporada 2022 del Teatre Municipal

iNSTants
Cia. NonSinTri
Divendres 11 de març 17.30h
Plaça Pallol
Entrada lliure

Hi ha instants en què la percepció del temps es distorsiona en funció de la nostra química
cerebral. iNSTants vol reflectir aquests moments compartits per la humanitat, que
cíclicament passa per aquestes experiències que es registren en la nostra genètica, però que
des de l’individu són viscudes per primera vegada i tots improvisem. Parlem d'aquests
processos de canvi a través de la relació de tres personatges que creixen junts i es relacionen
amb un llenguatge de moviment abstret i el circ.
Aleix Lidon Baulida: portador, monociclista. Sara Gilsanz Grandas: àgil, acròbata aeri. Álvaro
Caballer Revenga: portador, àgil, malabarista. Aram Pou Clavell: tècnic de so. Les tècniques
de circ son portés en monocicle, corda aérea, malabars, portés acrobàtics i monocicle.

Assaig obert
DESPRÉS DE TOT
Psirc
Divendres 11 de març - 19 h
Teatre Municipal
Entrada gratuïta

El projecte que presenta Psirc a Girona explora el gènere literari de les sagues amb una
proposta escènica que transcorre a través d’episodis i que conclourà amb la gran obra

final Després de tot. Aquests episodis estan concebuts com a spin-off que excaven
l’interior de cada personatge de la saga per explorar la seva dimensió tràgica i mitològica.
Plantegem la hipòtesi que els personatges de la saga són els propis artistes de la
companyia Psirc vivint com a comunitat en un pantà. L’espai escènic es concep a la
perifèria de qualsevol civilització; un paisatge en extinció que probablement Google situï
al marge del món.
En escena: Benet Jofre, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Anna Pascual. Dramatúrgia: Benet
Jofre, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Anna Pascual, Rolando San Martin. Direcció:
Rolando San Martin. Acompanyament artístic i acrobàtic: Pau Portabella. Instal·lació i
creació so i llums: PSiRC. Distribució: Santa Barbuda. Coproducció: Festival Grec de
Barcelona; La Grainerie, fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance – Pôle européen
de Production, Balma / Toulouse Métropole (França); Nilak, circ teatre itinerant; Fira
Trapezi de Reus. Amb el suport de: Fàbrica de les arts Roca Umbert; Cronopis espai de
circ; Teatre Auditori de Granollers; Konvent.0; l’Estruch fàbrica de creació de les arts en
viu..

QUAN ELS CRANCS
PORTIN TALONS
escarlata
Dissabte 12 de març - 20 h
Teatre Municipal
15 €

Àngel i Bàrbara, conductors d’aquesta acció performativa, ens expliquen un conte; un conte
basat en fets reals sobre una parella que fa més de trenta anys va començar a fer circ creient
poder trobar la seva llibertat i canviar el món. El món però, també els canvià a ells. La seva
reflexió sobre aquest món és a través del seu llenguatge, el circ. Amb una reinterpretació de
la relació amb l’objecte, els fuets, ganivets, pels, acrobàcies i pallassos, desplacen el
centralisme humà cap al punt de vista de l’objecte sobre el món; amb una visió posthumanista, els elements ens parlen des de les seves entranyes.
A través de la Bàrbara i de l’Àngel descobrirem com aquesta parella que ens ha cedit els seus
fets - el seu arxiu audiovisual inèdit! - es qüestionen a ells mateixos i qüestionen l’establert.
Fan l’exercici de descompondre la seva trajectòria circense com si de crancs es tractés.
Revisiten el seu passat i proposen una visió de futur oberta i esperançadora. El seu motor
és la poesia i la recerca de la bellesa.
En definitiva qüestionen la bestiesa humana.

escarlata és companyia associada al Teatre Municipal durant la Temporada 2022

Direcció: Laura Tajada. Escriptura: Laura Tajada i escarlata. Artistes: Jordi Aspa i Bet
Miralta. Tècnic polifacètic: Pep Arumí. Acompanyament dramatúrgia: Bauke Lievens.
Disseny de llums: Cube.bz. Espai sonor: Cabo San Roque. Espai escènic: Escarlata Circus –
Cube.bz. Vídeo creació: Miquel Àngel Raió. Vestuari: Monika Schwartzl. Producció: Alfred
Fort i Bet Miralta. Fotografia: Pep Gol i Heroen Bollaert. Disseny gràfic: Münster Estudio Dani Rabaza.

TALLER ACROBÀCIA
AÈRIA, DE LA TÈCNICA
AL MOVIMENT
ORGÀNIC
Ajpu Circo
Ds 23 d'abril i dg 24 d’abril –
10.30 h a 14:30
El Galliner - Escola de formació Teatral
12 €
En aquest taller de dos dies, abordarem les bases tècniques de l'acrobàcia aèria sobre el
trapezi i l'anella per explorar les condicions primàries que generen moviment, com ara
la respiració, el pes, l'organització, la mirada i els sentits. També es compartiran eines
perquè cada participant pugui prendre consciència de les seves estratègies de moviment
per tal d'establir les seves pròpies cerques, inquietuds i maneres de relacionar-se amb
el moviment i l'aparell, per trobar així l'organicitat i la creativitat en el moviment tècnic.
S'exploren els patrons de desenvolupament motor un a un i s'experimenten amb ells a
través del contacte i de l'estudi del moviment els conceptes i els pre-conceptes que
suporten el moviment amb base als Fonaments de Bartenieff. Tant a terra com als
aparells aeris.
Estratègies de moviment és una metodologia que va començar a gestar-se entre el 20132015 i amb el desig d'entrenar ballarins en dansa contemporània. És una metodologia
basada en principis somàtics inspirats en els conceptes i preconceptes dels Fonaments
de Bartenieff i els patrons de desenvolupament motor. Aquesta metodologia va sorgir de
l'estudi entre Ileana Ortega, Sabrina Castillo Gallusser i la col·laboració dels ballarins en
aquell moment.
Va ser dissenyada a partir de les necessitats, en aquell moment, dels ballarins del Centre
de Dansa i Investigació del Moviment de la Universitat Rafael Landívar a Guatemala.
Aquest esquema cerca obrir l'escolta al moviment, la sensibilitat a les subtileses del
moviment, enfortir i despertar les capacitats creatives.

Amb la col·laboració del Galliner i l’AGT i el suport de Travesia
Travesia és un projecte de cooperació Interreg co-finançat per el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través del POCTEFA.

DEJÀ VÚ
Manolo Alcántara
Diumenge 3 d'abril - 18 h
Teatre Municipal
7€
DÉJÀ VU ens parla de la distància entre una persona i els seus somnis, del que és i el que
li agradaria ser. Somnis molt ambiciosos que desperten els seus aires de grandesa, però
alhora impossibles, portant-ho al desànim. Especialment suggerent, arriscat i fascinant
... Destil·lant per moments un humor fi.
Manolo Alcántara, autodidacta, es considera més artesà que artista. Crea els espectacles
des de la intuïció, el joc i la curiositat. Entén, viu i crea el circ des de l’evolució. Té un
recorregut i una manera de fer amb un ADN que perdura ens els seus muntatges: la
creació pacient, sense presa, apostant més per suggerir que per l'explicació gràfica, la
cura per l’aspecte visual emprant estructures innovadores i la música en directe. Va ser
guardonat amb el Premi Nacional de Circ 2021.
Premi millor adaptació de tècniques circenses a la nova dramatúrgia Fetén 2021.

Espectacle per a tots els públics
Idea, creació i direcció: Manolo Alcántara. Composició musical i arrendaments: Laia Rius.
Intèrprets: Laia Rius, Manolo Alcántara i Andreu Sans / Silvia Compte. Suport intèrprets:
Joan Trilla. Disseny il·luminació i so: Ivan Tomasevic. Tècnic llum i so: Ivan Tomasevic /
Pep Arumí. Disseny i construcció titella: Toni Zafra. Vestuari: Rosa Solé. Attrezzo i
acabats pictòrics: Xavi Erra. Disseny escenografia: Manolo Alcántara. Construcció
escenografia: Eduardo Fernández i Cia. Manolo Alcántara. Producció musical: Pep
Pascual i Laia Rius. Enginyer de so, mescles i màster: Pep Pascual. Gestió i Producció:
Clàudia Saez. Suport a la producció: Alfred Fort i Clàudia Saez per a La Destil·leria. CoProducció: Grec Festival de Barcelona. Suport: ICEC-Generalitat de Catalunya, l'INAEM i
l'Institut Ramon Llull.. Amb la col·laboració: Teatre Principal d'Olot, Teatres en Xarxa,
Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca, Teatre Clavé de Tordera, Teatre Bartrina
de Reus, Social Antzokia de Basauri i Teatre-Circ de Múrcia.

BREACH
Som Noise
Dijous 28 d'abril - 20 h
Teatre Municipal
12 €
/ Briːtʃ /: [Breach (n): Violació o infracció d'una norma o llei; ruptura en una relació;
escletxa, fissura, bretxa. (v) Acte d'emergir a la superfície.]
Ella és humil i és submisa.
Ella és forta i a vegades li agrada que la dominin en el sexe.
No ha pogut dir que no.
Ella no va dir res perquè sentia molta vergonya, es sentia culpable, i no sap si realment
la violaren o abusaren.
Un crit en silenci i un record en estat d’espera.
I qui són elles? I nosaltres?
Comencem a parlar.
A través d'un viatge de so i cos, Som Noise convida al públic a un espai d'ambigüitat entre
el plaer i el dolor, l'erotisme i la violència, la submissió i l’apoderament, per arribar a un
diàleg sobre els casos d'abús i el sistema de violències masclistes. Íntima, poètica i
visceral. Performàtica, sensible i hipnòtica.

Breach neix d'un procés de co-autoria on el reflexiu i vivencial és protagonista, buscant
projectar-se més enllà de l'escena com a eina col·lectiva. Breach és una peça-acció, una
composició entre la música en viu i la corda llisa.

Activitat relacionada: Taller Aproximació als aeris i estratègies de moviment
Autoria: Vivian Friedrich, Mati Muñoz i Thaïs Julià. Idea original: Thaïs Julià.
Interpretació: Thaïs Julià i Mati Muñoz. Direcció i dramatúrgia: Vivian Friedrich. Disseny
d'il·luminació: Gabriela Isadora Bianchi. Suport a la direcció: Marc Vilajuana i Rafa Jagat.
Composició musical: Mati Muñoz, Marc Vilajuana i Bru Ferri. Espai escènic: Yaiza Ares.
Vestuari: Paula Arenas, Aida Almacelles i Yaiza Ares. Suport a la producció: La Bonita.
Visuals: Manel Buch, Clara Pedrol, Irene Prada, Jordi Plana, Sabina Greppo i Roger
Clanchet. Agraïments: Laura Cardona i Nini Gorzerino.

