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Com cada any, el Teatre Municipal treu la seva programació d’arts escèniques al carrer sota 
el paraigües Escènit. Un cicle d’estiu que s’expandeix durant quatre setmanes a partir del 
30 de juny, i que, els dimarts i dijous, presenta el treball de 8 companyies. 
 
L’Escènit d’enguany incorpora propostes de circ de gran format, dansa contemporània i 
teatre de carrer. Una programació que surt de les quatre parets del Teatre i s’expandeix per 
la ciutat amb espectacles a la Plaça del Pallol, la Plaça Santa Susanna, la Plaça de l’U 
d’Octubre de 2017, La Copa i al Camp del Bèlit al barri de Sant Narcís. 
 
Aquesta edició, el cicle acull companyies locals i internacionals i obre un diàleg amb 
projectes culturals tant de la ciutat com de fora. Durant aquesta edició, el Teatre Municipal 
ha col·laborat amb el projecte “Antenes, connectant amb la cultura”, un projecte que 
fomenta la participació de joves en les programacions culturals de la ciutat de Girona i el 
seu entorn. El 14 de juliol, en el marc d’aquesta col·laboració, tindrem programació doble: 
l’Escènit presenta l’espectacle Potser no hi ha final de la companyia Circ Pistolet a la Plaça 
del Pallol i, seguidament, anem fins als Jardins de la Muralla per gaudir de la programació 
proposada pel grup de joves. 
 
D’altra banda, l’espectacle de circ contemporani de gran format, Rouge Nord, de la 
companyia francesa Cirque Pardi!, s’ha programat amb la curadoria de Konvent CirK, un 
espai de recerca, creació i exhibició del Konvent de Berga dedicat a acompanyar processos 
creatius de circ contemporani que investiguen i arrisquen amb nous llenguatges i formats. 
És una manera de posar en valor la importància del diàleg entre institució i projectes 
independents,  així com de recolzar projectes descentralitzats i autogestionats. 
 
Aquest any, com a novetat, el cicle enceta una línia de suport a la creació en format site-
specific o de carrer. El Teatre Municipal acull dues companyies en residència que oferiran 
presentacions obertes del treball i que estrenaran a Fira Tàrrega 2022. Una és escarlata, la 
companyia associada al Teatre durant aquesta temporada, que ens mostrarà una etapa de 
treball de la peça la grUtesca. L’altra companyia és el Col·lectiu Desasosiego, que oferirà 
assaigs oberts de l’espectacle Un segundo bajo la arena en el marc del Festival Z, una mostra 
d’arts en viu d’espectacles creats per i per a joves. Amb aquesta residència i com espai 
associat al festival, el Teatre Municipal contribueix a la visibilització i a la professionalització 
de creadors i creadores escèniques joves de Girona. 
 
Pel que fa a l’exhibició, 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 Migrare de la Cia Maduixa amb el Premi Fira Tàrrega 2021 a Millor estrena i el 
Premi Fetén 2022 a Millor espectacle, o Potser no hi ha final, de la companyia Circ Pistolet, 
nominat com a millor espectacle de circ als premis Zirkòlika. 
 
Escènit 2022 és 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 
i per a tots els públics.  
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DATA HORA ESPECTACLE LLOC CIA Línia 

30/06/22 19:00 dis_order 
Plaça de Santa 
Susanna 

PereHosta Exhibició 

30/06/22 19:45 iNSTants 
Plaça de l'U d'Octubre 
de 2017 

NonSinTri Exhibició 

05/07/22 19:30 Rouge Nord La Copa Cirque Pardi Exhibició 
12/07/22 19:30 Migrare Plaça del Pallol Cia. Maduixa  Exhibició 
14/07/22 19:00 Potser no hi ha final Plaça del Pallol Circ Pistolet Exhibició 
19/07/22 19:30 Bubble You Camp del Bèlit Be Flat Exhibició 

07/07/22 
17:00 
21:00 

Un segundo bajo la 
arena 

Saló de Descans 
Col·lectiu 
Desasosiego 

Suport 
creació 

26/07/22 
19:00  
20:30 

la grUtesca Saló de Descans escarlata 
Suport 
creació 
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Espectacles 

 

 
 

DIS_ORDER 

PereHosta 
Dijous 30/06 - 19:00 h 

Plaça de Santa Susanna 

[ teatre de carrer ] 

Durada: 35 min  
 

Cada dia fem tràmits, presentem documents, busquem papers! L'oficina surt al carrer... per 

ordenar i certificar certituds mentre segella les nostres mirades amb humor. La feina es 

convertirà en poètica del desordre... Esperi el seu torn! 

 

Pere Hosta es forma com a clown amb mestres com Pep Vila o Berty Tobias i realitza els seus 

estudis teatrals a l’escola de teatre de Girona “El Galliner”, on ara hi és com educador teatral 

de joves i infants. Participa en televisió, animacions, teatre de carrer i presenta el seu primer 

espectacle com a clown al 2002 a la “Fira de Tàrrega”: On ets, noia? producció de la Genial 

Teatre. Crea la seva pròpia i particular companyia amb l’espectacle Talcomsóc (2005), 

després presenta OUT! (2008) amb projecció internacional. Postal Express (2011) és una 

creació de carrer dirigida per Sophie Borthwick amb Premi OFF de calle 2011 (Saragossa) i 

PÀJARU s’estrena a Temporada Alta 2012 amb coproducció de El Canal. La seva última 

producció de carrer és OPEN DOOR (2015). 

 

Fitxa artística  

Pallasso: Pere Hosta.  Director: Jordi Aspa. Mirada externa: Helena Escobar. Escenografia: 

Nartxi Azakargorta. .Giny escenogràfic: Luis Nevado. Efectes especials: Karlus Soler. 

Vestuari: Eva Gubau. Moviment: Laura Miralbes. Fotografia: Aida Moscoso. Vídeo: Julian 

Waisbord. Disseny gràfic: Sopa Graphics. Producció: Perehosta teatredhumor. Amb el 

suport de: Ajuntament de Girona, Diputació Girona i ICEC-Generalitat de Catalunya. 
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INSTANTS 

NonSinTri 
Dijous 30/06 - 19:45 h 

Plaça de l’U d’Octubre de 2017 

[ circ ] 

Durada: 35 min  
 

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.  

A través de la relació de tres personatges que creixen junts i es relacionen amb el circ i amb 

un llenguatge de moviment abstret, l’espectacle ens parla d'aquests processos de canvi. 

 

Non Sin Tri neix a Madrid el 2017 de la trobada entre Aleix Lidon Baulida, Sara Gilsanz 

Grandas i Alvaro Caballer Revenga a la Escuela de Circo Carampa. És una companyia de circ 

i teatre interdisciplinari que uneix malabars, monocicle i corda aèria a través del món dels 

ports acrobàtics, disciplina amb la que comencen a crear un vincle i les ganes de 

desenvolupar un treball conjunt. 

 

Fitxa artística  

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 aèria, malabars, portés acrobàtics i monocicle. 
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Rouge Nord 

Cirque Pardi! 
Dimarts 05/07 - 19:30 h 

La Copa 

[ circ contemporani ] 

Durada: 45 min  
 

Un fresc cinematogràfic, un ballet mecànic.  

Hi ha una paraula per designar la calma abans de la tempesta? Rouge Nord ofereix als 

transeünts i habitants del lloc una sensació de confusió.  

El so d’un motor apareix i obre les portes a l’acció. Una escena inesperada té lloc davant dels 

nostres ulls. Un moment suspès. No, això no és un accident, sinó l’obertura d’un somni color 

metàl·lic. La línia és tensa, l'equilibrista respira. 

Rouge Nord és una trucada! 

Amb Rouge Nord, la companyia ens submergeix en un fresc cinematogràfic a la frontera 

entre Quentin Tarantino i Wim Wenders, on les tècniques circenses d’alt risc dialoguen amb 

un encantador univers mecànic. 

 

Pardi! és una estètica, una investigació artística que fricciona amb el públic, un equilibri 

entre tradició i modernitat, una carpa original en el seu disseny i fabricació. Des del 2012, 

la companyia s’assegura que la seva història del circ s’escrigui amb el so dels motors i l’olor 

de l’asfalt. La companyia crea un entorn de possibilitats obrint noves perspectives per a 

l’ocupació d’espais públics, estimulant la curiositat i la imaginació de tothom. 

 

Fitxa artística 

Timothé Loustalot Gares: funambulista, líder del projecte. Aloîs Pasquer: manipulador, 

director d’escena. Antoine Bosquet: músic, compositor. Maristella Tessio: repetició de rol, 

comediant, músic. Erwan Scoiazec: repetició de rol, tècnic.  
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Migrare  

Cia Maduixa 
Dimarts 12/07/22 - 19:30 h 

Plaça del Pallol 

[dansa + equilibri] 

Durada: 40 min.  
 

Quatre dones i un espai buit. Buit, però minat d’obstacles i fronteres invisibles, d’odis 

irracionals i prejudicis. Elles van haver de deixar la seua terra d’origen i, ara, el país 

d’arribada les rebutja. Elles el transiten buscant el seu lloc. Un lloc on poder viure, on 

romandre, on arrelar, on poder ser. Un lloc al qual poder denominar “llar”. Només demanen 

això. I lluitaran per a aconseguir-ho.  

Aquest espectacle és la seua lluita. La lluita de dones fortes, valentes i, sobretot, resilients. 

Premi Fira Tàrrega 2021 a Millor estrena. 

Premi Fetén 2022 a Millor espectacle. 

 

Nascuda el 2004 de la mà de Joan Santacreu, la Cia. Maduixa elabora creacions artístiques 

de sala i de carrer per a tots els públics. La utilització de les xanques com a element clau per 

explicar una història s’ha convertit en un element que caracteritza i defineix la companyia, 

obrint un univers de possibilitats per a articular un diàleg entre la dansa, el gest i l’equilibri 

amb l’objectiu d’explorar nous llenguatges escènics. Al llarg d’aquests anys, les seves 

creacions han sigut guardonades amb més d’uns vint premis, entre ells, tres Premis MAX o 

quatre premis FETEN. La internacionalització de la companyia l’ha portat a viatjar a més de 

25 països de tot el món. 

 

Fitxa artística 

Intèrprets: Laia Sorribes, Melissa Usina, Paula Quiles, Sara Canet/Cristina Maestre. Idea i 

direcció: Joan Santacreu. Direcció coreogràfica: Cristina Fernández. Ajudant de direcció i 

dramatúrgia: Paula Llorens. Composició Musical: Damián Sánchez. Vestuari: Pascual Peris. 

Disseny il·luminació: Ximo Olcina. Disseny de so: Andrés Roses. Producció: Luisa Juan, Elena 

Villagrasa. Producció executiva: Maduixa Teatre SL. Companyia resident: Ajuntament de 

Sueca.   
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Potser no hi ha final  

Circ Pistolet 
Dijous 14/07/22 - 19:00 h 

Plaça del Pallol 

[Acrobàcies i música] 

Durada: 50 min.  
 

Un escenari desordenat... els acròbates arriben tard... i el músic, on és? 

Aquest és el tret de sortida d’aquest nou espectacle. Un portor que mana i ho vol controlar 

tot i que ningú li fa cas. Un àgil-verticalista desmanegat, juganer i amb molt de ritme. Un 

acròbata novell i despistat i amb poca auto-estima. I un músic amb deliris de grandesa i 

records d’un passat millor. 

Que 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 equivocar-se? Tindrà final 

tanta ximpleria? 

Un gran viatge delirant que ens fa viatjar des de Kentucky a Montserrat i cap a Missouri altre 

cop, de l’oest americà fins a Andalusia i de Terrassa a Rubí via Londres! 

Un espectacle a ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula, verticals, mini-bàscula i 

equilibris de mans a mans en duo i trio! 

Nominat com a millor espectacle de circ als premis Zirkòlika. 

 

Circ Pistolet neix al 2008 amb el primer espectacle de la companyia Sobre rodes, el qual fan 

girar per Catalunya, Espanya i França amb més de 150 representacions. Amb la creació 

col·lectiva de Le Grand C gira per tot el món amb més de 300 representacions, guanyant el 

premi Ciutat de Barcelona de Circ l’any 2012. Quan no tocàvem de peus a terra va ser 

guardonat al 2017 amb el premi Zirkolika al millor espectacle. 

 

Fitxa artística 

Acròbates: Tomàs Cardús, Marc Hidalgo i Enric Petit. Música en directe: Sergi Estella. Idea 

original: Circ Pistolet. Ull extern: Ramiro Vergaz. Ull còmplice: Cie XY, Josep Maria Carulla. 

Construcció taula i bàscula: Boris Ordeix. Creació 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, 

Institut Ramon Llull.    

mailto:teatremunicipal@ajgirona.cat
http://www.girona.cat/teatremunicipal


            
 
 
 

 

Ajuntament de Girona. Teatre Municipal - 972 000 324 - teatremunicipal@ajgirona.cat - www.girona.cat/teatremunicipal   

 

 

Bubble you  

Be Flat  
Dimarts 19/07/22 - 19:30 h  

Camp del Bèlit  

[Acrobàcies i música]  

Durada: 45 min  

 

A Bubble You els acròbates fan un homenatge al “sense sentit”. Un caos orquestrat, on el 

circ, la música i el joc s’uneixen. 

Cinc personatges estranys comparteixen un espai vertical. A l’interior estan protegits del 

món exterior, però, al mateix temps, resulta ser molestament limitat! No tenen més remei 

que explorar aquest espai fins a l’extrem, explorar els seus límits i, algun cop, creuar-los, 

buscar la llibertat entre línies i la sortida necessària.  

 

Be Flat és una companyia belga de circ fundada per Ward Mortier i Thomas Decaesstecker 

el 2017. La barreja de circ acrobàtic amb esports urbans aporta un toc d’individualitat a la 

companyia. Be flat és el camaleó entre els artistes de circ. En respondre a l'entorn, cada 

actuació es converteix en un esdeveniment únic. Com a residents de l'entorn urbà, 

qüestionen l'espai públic. La ciutat és un organisme viu, en constant canvi. Com utilitzem 

aquest espai comú? L’objectiu de Be Flat és posar en contacte espectadors de diferents 

orígens d'una manera creativa durant i després de les "intervencions". 

 

Fitxa artística 

Artistes: Thomas Decaesstecker, Mehdi Delanoeije, Ward Mortier, Dario Tabakov i Tars Van 

Der Vaerent 
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Obertures de residències 

 

 

 

Un segundo bajo la arena 

Col·lectiu Desasosiego 
Dijous 07/07/22 - 17:00 h i 21:00 h  

Saló de Descans 

[Espectacle teatral]  

Durada: 90 min.  

 

Un segundo bajo la arena és un projecte de teatre no convencional a partir de l’argument i 

d’algunes escenes de Bodas de Sangre que barreja teatre i música en directe. Les 

protagonistes són tres de les convidades i un dels músics del casament entre El Novio i La 

Novia. Les protagonistes es queden atrapades en el banquet esperant que torni la resta de 

convidats, que han anat marxant per diversos contratemps. La proposta escènica està 

pensada per a què el públic es quedi immers en el banquet i no només assisteixi a un 

espectacle, sinó que en visqui una experiència.  

 

El Col·lectiu Desasosiego neix d’un projecte acadèmic a l’Escola Universitària ERAM de 

Girona a partir de l’obra Bodas de Sangre de Federico Garcia Lorca. 

 

Fitxa artística 

Direcció: Alex Solsona i Pau Serés. Dramatúrgia: Carla Coll i Alex Solsona. Intèrprets: Camille 

Latron, Pol Toro i Carla Coll. Música i espai sonor: Gaspar Corts. Escenografia: Camille 

Latron. Producció executiva: Pau Caselles. Idea: Col·lectiu Desasosiego (Camille Latron, Alex 

Solsona i Carla Coll). Amb el suport de: Suport a la creació de Fira de Tàrrega 2022, Teatre 

Municipal de Girona i Festival Z. 
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la grUtesca  

escarlata  
Dimarts 26/07/22 - 19:00 h i 20:30 h  

Saló de Descans  

[Peça sonora gruetsco circense]  

Durada: entre 45 min i 60 min  

 

 

Dispositiu sonor farcit de vivències i descobertes que convida a una introspecció individual 

i alhora compartida, a un món grutesc i circense. 

La fira pertany a l’univers de l’efímer i del provisional, que encoratja a aprofitar l’instant 

que passa.  

Volem continuar amb aquest esperit entre firaire i trobador amb matèries contemporànies 

i aprofundir en les vessants més poètiques tot conduint al públic cap universos artístics 

híbrids, però profunds en les emocions i les vivències. 

 

L'any 1987 Jordi Aspa i Bet Miralta van crear escarlata. Des de llavors han fet un gran 

nombre d’espectacles que han girat arreu d’Europa, Israel i Rússia. Han estat directors 

artístics del Trapezi i la Fira del Circ a Reus, des dels seus inicis l’any 1997 i fins el 2011. 

Premi Nacional de Circ 2007. 

escarlata és la companyia associada al Teatre Municipal durant la Temporada 2022. 

 

Fitxa artística 

Idea: escarlata. Direcció: Sergi López i Escarlata. Intèrprets: Bet Miralta i Jordi Aspa. 

Acompanyament a la dramatúrgia: Marc Villanueva. Dissenys sonors: Jordi Salvadó. Univers 

musical: Joana Gomila. Disseny escenogràfic: Oriol Corral. Construcció escenografia: Uli per 

Al Ferrer de Belles Arts i Manu. Disseny il·luminació: Oriol Corral i Escarlata. Vestuari: Oriol 

Corral. Comunicació: Cio Llopis. Producció: Escarlata i Alfred Fort per la destil·leria. 

Acompanyament producció: Gina Aspa. Tècnic polifacètic: Oriol Luna o Per Arumí. Disseny 

gràfic: Münster Studio.  
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