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Els anhelats feliços anys 20 els hem encetat amb un any de merda i no sabem 
com es desenvoluparà el següent 21. Esperem que almenys ens agafe fent 
acrobàcies... però almenys que estigam celebrant la cultura com a eina de 
transformació del present i construcció del futur, com a l’arma revolucionària 
del s.XXI. És el moment de fer l'amor i la revolució. Des de les arts 
escèniques s'ha de fer la revolució en cada gest, en cada paraula, en cada focus 
encés, en cada moviment i acrobàcia… som circ i cultura… abans de res 
somsom cos revolucionari…  presentem una programació de qualitat, no sabem 
fer-ho d'una altra manera, no sabem estar en altra estratègia que no siga 
intentant canviar el món per a fer-lo més just, més ric, més tolerant. 

10 espectacles intensos i diversos que ens parlen de les diferents maneres de 
veure la vida,  que ens parlen de com es desconstrueix un món i de com es 
torna a construir davant dels nostres nassos i davant dels nostres gestos més 
insignificants, mor el vell món i en naix un de nou com ens ensenyava 
Gramsci.

DonemDonem la benvinguda a un 2021 fort, sòlid, fet dels trossos d'un 
començament que en altre temps crèiem que anava a ser d'allò més feliç i 
després va ser dens i estrany. Donem la benvinguda a la felicitat cultural de la 
mà de companyies i creadors polítics i trenquem-li la cara a 2021 i tirem per 
les finestres els còctels molotovs més ardents i culturals possibles perquè 
cremen les nostres passions. Subscrivim les paraules de la gran Montserrat 
Roig “la cultura és l’opció política més revolucionària a llarg termini”. 

FFem Cultura! Fem Revolució!

Programación de circo contemporáneo para una playa contemporánea. 
10 espectáculos intensos y diversos desde junio a agosto de 2021. 

¡Disfruten y vean!

PROGRAMACIÓ DE CIRC CONTEMPORÀNI 
PER A UNA PLATJA CONTEMPORÀNIA

PEÇA INAUGURAL (22h.)
MALABARS, ITINERANT

23 juny Spinish circo

DISTOPÍA

Artistes de circ en moviment. Estil cercaviles.
Xanquers, foc, malabars i acrobàcies.

Circo itinerante a lo largo del Paseo.

GESTUAL

4 juliol CIA. LA FINESTRA NOU CIRC

TRAMVIA Nº 12

Vuit diferents personatges es reuneixen en una 
peculiar estació de tren, estan nerviosos, desubicats, 
només tenen una cosa en comú... esperen. Estan 
llestos per a anar-se'n, fugir... el tren està allí 
esperant-los, però mai surt. 

8 personajes espe8 personajes esperando en un tren que nunca sale.

ACROBÀCIA

11 juliol TROCOS LUCOS

TARTANA

És un espectacle que uneix una investigació sobre la 
tècnica de bàscula coreana, equilibris sobre mans i 
humor, en una escena enquadrada per una furgoneta 
i la sensació que qualsevol cosa és possible.

UnaUna proposta innovadora amb la qual viure el risc 
d'un alt nivell en les tècniques de circ i emocionar-te 
per la complicidad de tres acròbates que tracten de 
resoldre conflictes tan absurds com quotidians. 

Espectáculo sobre técnica de báscula coreana donde 
cualquier cosa es posible.

MALABARS, AÉRI

18 juliol DELS ALTRES

BARBARITATS

Barbaritats és una peça de circ, teatre físic, música i 
dansa. L'espectacle explora la relació entre 5 individus 
que conviuen en un espai limitat però amb infinites 
possibilitats. 

55 personajes que viven en un espacio limitado pero 
con infinitas posibilidades

MANIPULACIÓ I ACROBÀCIA

25 juliol JACINTO SIFON FONTANA

FONTANERÍA CIRCO I POESÍA 2.0.

En temps de crisi, enfront de l'escassetat de treball, 
Jacinto el lampista ha recorregut  el món de 
l'espectacle i la perfomance.

AmbAmb més cara que esquena, el seu ingènua picaresca 
i totes les seves estratagemes afalagadores, aquest 
humil treballador intentarà dur a terme el seu gran 
somni: ser un showman i muntar un espectacle !!!

Jacinto el lampista y su sueño de montar un 
espectáculo!!

ACROBÀCIA (TRA,MPOLÍN)

1 AGOST lucas ruiz prod.

Rec. ON (strucció)

En clau d’humor i de celebració, els dos acròbates 
s’embarcaran en un viatge de transformació personal, 
que a poc a poc també transformarà l’espai escènic en 
si, donant el peu a una nova construcció personal i 
espacial. 

Dos acDos acróbatas en constante reconstrucción. 
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