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LA FIRA DE CIRC DE CARRER DE LA BISBAL D’EMPORDÀ CELEBRA 20 ANYS MIRANT 
AL FUTUR I APOSTANT PER FER ARRIBAR A TOTHOM CIRC DE CARRER CONTEMPO-
RANI I DE QUALITAT 

-Del 17 al 19 de juliol, els carrers i places de la ciutat acolliran una seixantena d’espectacles d’una 
quarantena de companyies nacionals i internacionals. 
 
-La fira degana de circ de carrer de Catalunya i Premi Nacional de Cultura 2012 es consolida com un dels 
festivals de referència del país.

La Bisbal d’Empordà. La Fira de Circ de Carrer de la Bisbal d’Empordà celebra enguany la seva vintena edició mantenint 
l’esperit fundacional del festival: ser plataforma d’exhibició i difusió de les arts de carrer per fer arribar la cultura a 
tothom. Lluny de plantejar-se una mirada retrospectiva i nostàlgica d’aquestes dues dècades, la fira celebra aquest 20è 
aniversari mirant al futur i oferint propostes de circ de carrer contemporànies, innovadores i de qualitat. 

És veritat que vint anys són molts anys i un bon moment per reflexionar sobre l’evolució de la fira degana de circ de 
carrer de Catalunya. Al llarg de dues dècades, pas a pas, edició rere  edició, el festival s’ha anat consolidant com una 
de les propostes de circ de carrer de referència de Catalunya i ha situat la Bisbal d’Empordà en el mapa cultural català i 
europeu. Una constatació del creixent prestigi i popularitat del festival va ser la concessió, el 2012, del Premi Nacional de 
Cultura per part del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). 

Els ingredients de l’èxit d’aquestes vint edicions han estat una proposta artística de qualitat, la màxima optimització dels 
limitats recursos i una gran rigorositat. Unes fites de professionalització que s’han assolit amb un model organitzatiu, 
com a mínim atípic, format íntegrament per una colla de voluntaris moguts per la seva passió pel circ de carrer i articu-
lats a través de l’associació Fira de Circ. No és menys cert que la fira no hauria arribat als vints anys sense la col·labora-
ció de les administracions, en especial de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i de la Diputació de Girona. I tampoc hauria 
estat possible sense la implicació de les entitats de la ciutat i sense l’ajuda dels patrocinadors.  L’atípic model organitzatiu 
i la gratuïtat de la majoria d’espectacles suposen fer cada any equilibris de malabarista per tirar endavant un festival 
peculiar, únic i de gran qualitat a casa nostra.

Amb el convenciment que la pràctica del circ és una eina educativa i d’intervenció social, la fira també ha impulsat 
l’Escola de Circ de la Bisbal, amb activitats durant tot l’any per a estudiants i famílies. En aquesta mateixa línia, promou 
en la seva programació les actuacions de companyies de col·lectius amb risc d’exclusió social. 
  
I, finalment, en aquests vint anys, la fira també ha anat teixint col·laboracions amb altres festivals i plataformes que im-
pulsen el circ de carrer per generar sinergies que acostin diverses disciplines a tota mena de públics. Amb aquesta idea, 
la fira ha assolit acords amb altres festivals (Esbaiolat d’Esterri d’Àneu, Ple de Riure del Masnou i Circ a les Places d’Olot) 
per crear circuit i facilitar la contractació d’artistes; participa en el projecte Europeu ‘Camins Emergents’ -una xarxa 
transfronterera de difusió de circ de petit format-; col·labora en projectes de residència per a la creació d’espectacles 
amb la Central del Circ i l‘Estruch de Sabadell, o s’ha adherit a la Plataforma Catalana d’Arts al Carrer, una iniciativa que 
l’organització de la Fira del Circ vol posar en valor ja que, en poc temps, està assolint els seus objectius de visualitzar i 
comunicar de manera conjunta l’activitat escènica al carrer que es fa a Catalunya i actuar com a catalitzador del sector. 

UNA SEIXANTENA D’ESPECTACLES, UNA QUARANTENA DE COMPANYIES

La XX edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà, que se celebra el cap de setmana del 17 al 19 de juliol, 
programa una seixantena d’espectacles amb una gran varietat d’estils a càrrec d’una quarantena de companyies 
nacionals i internacionals. Circ contemporani, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars, cable, acrobàcia, música o tallers 
són algunes de les propostes que es podran veure durant la vintena edició del festival. 

Prop de la meitat de les companyies que hi actuaran són catalanes, amb una acurada selecció dels millors grups o 
artistes del país. Destaca també la presència d’un 35% de companyies internacionals provinents d’una desena de països 
com ara Canadà, Argentina, França, Bèlgica, Kènia, Alemanya o Itàlia. El 15% restant són artistes d’Espanya. 

D’entre la programació cal remarcar l’espectacle inaugural, divendres al vespre, amb la proposta ‘LOuder de la Sciure’ de 
la companyia belga Le Petit Bras. Els cinc acròbates de la companyia  presenten un espectacle ple d’humor i d’acrobà-
cies aèries en una impressionant estructura ‘Art Nouveau’, amb dos quadres coreans confrontats i dos trapezis volants.  
Una altra de les propostes destacades és el ‘Cabaret Canalla’, que reuneix a quatre figueres del circ català amb Jorge 
Albuerne; Fernando Pose, Manel Rosés i José Luis Redondo. El Col·lectiu La Persiana tancarà la fira d’aquesta any amb el 
seu espectacle ‘Violeta’ (Premi al millor espectacle de carrer Zirkolika 2014).

Durant la fira, també es podran veure altres espectacles premiats com ‘Incert’, de la companyia catalana Circ Pistolet 
(Gran Premi BVVA Espectacle de circ. Premis Zirkolika 2014); ‘Esquerdes’ de la també companyia catalana Hotel Iocandi 
(Premi a la millor companyia novella Zirkolika 2014), ‘Gritando sin hacer mucho ruido’  de la Compagnie Yi Fan (Premi al 



PASSIÓ!

Millor Espectacle OFF al TAC de Valladolid), o ‘Ekilibuá’ de la companyia lleonesa Maintomano (Premi Millor Espectacle de 
Carrer a Feria Teatro Castilla y Leon 2014 a Ciudad Rodrigo).  

Amb la seva voluntat de ser motor de canvi social, Fira de Circ també acull aquest any l’actuació de la companyia 
africana Afro Jungle Jeegs que està de gira per recaptar fons per a l’escola de circ i arts per a nens ‘Juhudi Arts Centre’, 
a Nairobi. Aquesta escola va ser creada el 2010 a Jericho, un suburbi pobre de Nairobi, amb un alt nivell de criminalitat 
i drogoaddicció, amb la idea de proporcionar una vida i un futur millors als nens de l’entorn. També aquest any la fira 
inclou l’actuació dels pallassos d’hospital XaropClow que ja havien col·laborat en altres edicions però que aquest any 
s’integren dins de la programació.

Malgrat que la inauguració oficial serà divendres, la fira es posarà en marxa el dimecres dia 15, amb l’espectacle ‘Accions 
Dements’, de Jorge Albuerne i José Luis Redondo, en una col·laboració de Fira de Circ en el Festival Internacional de 
Torre Maria (FITM) organitzat pel col·lectiu Indivendres. També s’ha programat un espectacle per dijous amb la compan-
yia canadenca Les Dudes que presenten ‘Let’s do this’. 

Una de les novetats d’aquest any és la posada en marxa de l’Espai Fira, situat al Passeig Marimon Asprer. Aquest nou 
espai acollirà el servei de bar (obert des de migdia); actuacions de circ amb la companyia Las XL i dels artístes del Fira 
Bar i concerts nocturns i diürns amb Esperit! Los Sobrinos i La Perdiu Spencer. La posada en marxa d’aquest espai ha 
estat possible gràcies a la col·laboració dels Escoltes que el gestionaran amb l’ajuda dels Dracs de la Bisbal i l’Associació 
Cultural La Moguda. 

La majoria d’espectacles són gratuïts i els tres de pagament són a preus populars.

El pressupost d’enguany és molt similar al del 2014, i puja a 110.000 euros. 

PROGRAMACIÓ

ALBUERNE& REDONDO
ACCIONS DEMENTS

GÈNERE: MÀSTIL/HUMOR

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 45’

HORA: 22:30 H / ESCENARI: TORRE MARIA

Quatre figures del circ català actual arriben a la Bisbal per oferir-nos el millor de les seves habilitats i les seus especta-
cles. Jorge Albuerne amb les seves dosis d’humor absurd i tècnica impecable al màstil xinès. Fernando Pose amb pilotes 
de rebot sobre una estructura que per les seves característiques mecàniques li dona i li treu les pilotes. Manel Rosés 
amb els seus equilibris quasi impossibles sobre una escala i una melodia de piano. 

LES DUDES
LET’S DO THIS!

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: CANADÀ

DURADA: 45’

HORA: 22.30 H / ESCENARI: PLAÇA MAJOR

Inspirant-se en la tradició i el circ més contemporani, aquesta companyia canadenca ha sabut trobar una barreja pròpia 
i personal plena d’energia, elements circenses i comèdia. Volant sobre una bàscula de butxaca, fent malabars amb foc 
sobre monocicle i manipulant titelles, res no podrà aturar a aquests dos esbojarrats acròbates sempre disposats a 
fer-nos riure. 



ESPECTACLE!

LE P’TIT BRAS
L’ODEUR DE LA SCIURE

GÈNERE: TRAPEZI AMB VOL

PROCEDÈNCIA: BÈLGICA

DURADA: 60’

HORA: 22.30 H / ESCENARI: PLAÇA DEL CASTEL

La història ens porta a l’any 1900 i ens submergeix amb humor en l’univers de l’època. Cinc artistes acròbates comparteixen 
un espai circular i l’espai aeri d’una impressionant estructura “Art Nouveau” amb dos quadres coreans i dos trapezis volants. 
La tercera participació d’aquesta excel·lent companyia de circ belga a la Fira promet deixar, com les anteriors, un record 
inesborrable. No en va L’Odeur de la Sciure ha estat escollit com a espectacle inaugural de la vintena edició.

LES DUDES
LET’S DO THIS!

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: CANADÀ

DURADA: 45’

HORA: 23.40 H / ESCENARI: PLAÇA DEL CASTELL

Inspirant-se en la tradició i el circ més contemporani, aquesta companyia canadenca ha sabut trobar una barreja pròpia i 
personal plena d’energia, elements circenses i comèdia. Volant sobre una bàscula de butxaca, fent malabars amb foc sobre 
monocicle i manipulant titelles, res no podrà aturar a aquests dos esbojarrats acròbates sempre disposats a fer-nos riure. 

REDONDO & ALBUERNE & POSE & ROSÉS
CABARET CANALLA

GÈNERE: MÀSTIL XINÈS, ACROBÀCIA I EQUILIBRIS

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 50’

HORA: 23.40 H / ESCENARI: PASSEIG B

Quatre figures del circ català actual arriben a la Bisbal per oferir-nos el millor de les seves habilitats i les seus especta-
cles. Jorge Albuerne amb les seves dosis d’humor absurd i tècnica impecable al màstil xinès. Fernando Pose amb pilotes 
de rebot sobre una estructura que per les seves característiques mecàniques li dona i li treu les pilotes. Manel Rosés 
amb els seus equilibris quasi impossibles sobre una escala i una melodia de piano. I finalment José Luis Redondo amb 
unes acrobàcies i un humor que només podem qualificar de personals i intransferibles. Imperdible!

CIA. VOL DEMENT
CADÀVER EXQUISIT

GÈNERE: QUADRANT RUS

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 50’

HORA: 00:00 H / ESCENARI: PASSEIG B

Cadàver exquisit és un joc inventat pels surrealistes consistent en la creació i invenció col·lectiva. Aquesta pràctica 
explora les possibilitats de la creació de textos i imatges en grup, amb aportacions parcials dels participants a l’obra 
final que, per als surrealistes, cercava la creació lúdica, espontània, intuïtiva, grupal i anònima alhora, accidental i tan 
automàtica com fos possible. El seu origen es troba a un joc de saló on els participants escrivien una part del relat i el 
passaven a un altre perquè aquest el continués.

LAS XL 
ABANDÓNATE MUCHO

GÈNERE: MÚSICA I TEATRE

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 50’

HORA: 00.40 H / ESCENARI: ESPAI FIRA

Un espectacle músico-teatral que deconstrueix el mite de l’amor romàntic. En un viatge sincer i divertit Las XL es 
descobreixen com a princeses, copleres, ionquis, meditadores, seductores... totes i cap d’elles. Des de la comprensió 
de la incomprensió: Amor sense fi!!!



BRUTAL!

ORELLES DE XOCOLATA 
AVUI FEM ROCK

GÈNERE: MÚSICA

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 60’

HORA: 11:00 H / ESCENARI: PASSEIG C

Avui fem rock, així que traieu la pols a les vostres jaquetes de pell i prepareu-vos per desmelenar-vos en família. Punys 
enlaire: arriba el rock! Orelles de Xocolata és una experiència per a tots els sentits: música, ritme, llums, color, dansa 
aèria, coreografies i... xocolatada final per recuperar forces després d’un gran concert.

VIU I RIU
GRAN TALLER DE CIRC

GÈNERE: TALLER DE CIRC

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 120’

HORA: 12.00 H / ESCENARI: PASSEIG A

Neix una perspectiva diferent de tallers de  carrer, on l’educació pel medi ambient, l’activitat física i el circ queden 
immersos en un taller de circ mai vist. Sigues el protagonista d’aquest circ tant especial, experimenta com mai abans ho 
havies fet. El Gran Taller de Circ, com bé diu el seu nom, és capaç de mantenir a més de 100 persones a la vegada fent 
circ… Apunta’t!

PAU BLANCO I ESPERIT!
VERMUTS MUSICALS

GÈNERE: MÚSICA 

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 90’

HORA: 12.30 H / ESCENARI: ESPAI FIRA

Els seus concerts són sempre imprevisibles i transiten per camins inesperats, portant el públic al límit de la hipnosi. Un 
multiinstrumentista il·luminat i somrient. Una música que neix lliure i flueix lliure.

BRUNITUS
HABÍA UNA VEZ (HISTORIAS CON DIÁBOLOS)

GÈNERE: MÀSTIL XINÈS, ACROBÀCIA I EQUILIBRIS

PROCEDÈNCIA: ARGENTINA

DURADA: 45’

HORA: 12:30 H / ESCENARI: PASSEIG B

Había Una Vez és una faula circense. Un espectacle per a tota la família poètic i intens. Els diàbolos giren, volen i 
s’enreden, com las històries. I Brunitus barreja les històries de cada espectador per construir-ne una nova tots plegats. 
Un espectacle per mirar cap a dins i també cap a fora. Com deia Eduardo Galeano: “Los científicos dicen que estamos 
hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias.” El mateix ocellet que va parlar a 
Galeano estava parat a la finestra de Brunitus el dia que va crear aquest espectacle. 

CIA. GANSO
WALKMAN

GÈNERE: CLOWN

PROCEDÈNCIA: EUSKADI

DURADA: 55’

HORA: 17:00 H / 19:00 H / ESCENARI: PASSEIG B

Com ja sabem de les seves anteriors visites a la Fira, Ganso és un showman, un seductor, un entusiasta, un idiota dispo-
sat a convèncer-nos de que allò que fa val la pena; així que Walkman, el seu nou espectacle de carrer, és una exhibició 
d’habilitats inútils, una comèdia visual, universal i participativa. Ni més ni menys!



RISC!

MAINTOMANO
EKILIBUÁ

PREMI MILLOR ESPECTACLE DE CARRER A FERIA TEATRO CASTILLA Y LEON 2014 A CIUDAD RODRIGO

GÈNERE: EQUILIBRIS

PROCEDÈNCIA: LLEÓ

DURADA: 45’

HORA: 17:30 H / 20:00 H/ ESCENARI: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Equilibri m. 1) Estat d’un cos quan forces que actuen sobre ell es compensen destruint-se mútuament. 2) Pes que és igual 
a altre pes i que el contraresta. 3) fig. Contrapès, harmonia entre coses diverses. 4) fig. Equanimitat, mesura.
Equilibrista adj. Artista de circ destre en fer jocs o exercicis d’equilibri. Equilibuá fr. Equilibois Fam. Ekilibuá expr. Terme 
que designa l’acte pel qual els objectes de fusta i éssers humans s’alien en diferents formacions geomètriques per 
aconseguir audaços equilibris mitjançant corrents dinàmiques de complicitat i humor. 

PIKKIPOTUS
EL SOMBRERO DESIQUILIBRADO

GÈNERE: CLOWN

PROCEDÈNCIA: ARGENTINA

DURADA: 45’

HORA: 18:15 / 20:00 H / ESCENARI: PLAÇA PELLA I FORGAS

Piky Potus ens endinsa en el món del joc i l’humor, i és un personatge que busca el seu equilibri amb els seus barrets i els 
seus juguets, i que combina destreses de malabars, contacte, manipulació i llançaments d’altura. Interactua directament 
amb el públic amb una sola finalitat: la diversió!

CIE. YI FAN
CRIDANT SENSE FER MASSA SOROLL

GÈNERE: CORDA FLUIXA

PROCEDÈNCIA: FRANÇA

DURADA: 45’

HORA: 18:15 H / ESCENARI: PLAÇA DE LA PIETAT

Un solo que parla de la Soletat. Per presentar el seu treball a Yi Fan li agradaria simplement utilitzar aquest text: A ell li 
agradava jugar a cuit i amagar tot sol. Havia decidit fer-se un tatuatge que posava: Em fa mal la pell de no tocar-te. Al 
llarg de tot aquest temps la va estar buscant sense conèixer-la. Ella estava amagada darrera d’una cullera. Cridant sense 
fer massa soroll és una creació en una cruïlla de disciplines: corda fluixa, equilibri sota llibres i dansa de catifa. 

LADY COCKTAIL
LES FILLES DU 2ÈME

GÈNERE: CORDA TRAPEZI

PROCEDÈNCIA: BÈLGICA

DURADA: 45’

HORA: 18:30 / 20:30 H / ESCENARI: TORRE MARIA

En aquest espectacle de trapezi i acrobàcies, les tres integrants de Lady Cocktail aconsegueixen que el seu treball 
esdevingui una mixtura saborosa i equilibrada de feminitat, destresa, provocació i humor. Punys i pèls al vent, com diuen 
elles, i el millor espectacle per a tohom.

LAS POLIS LAS POLIS

GÈNERE: CLOWN ITINERANT

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 55’

HORA: 18:30H / ESCENARI: LES VOLTES

Elles estan alerta! Elles defensen la llei! Susana i Vanesa: agents de policia. La seva missió: protegir el ciutadà i mantenir 
l’ordre. El seu lema: tot està sota control. L’única pregunta: qui les controla a elles? Elles són les encarregades de vetllar 
per la seguretat i per a això realitzen un ampli i divertit desplegament dels seus recursos per demostrar al ciutadà que tot 
està sota control. Però la situació se’ls anirà escapant de les mans fins al més absolut caos..



ART!

AFRO JUNGLE JEEGS
IN TOTAL CONTROL

GÈNERE: ACROBÀCIA

PROCEDÈNCIA: KÈNIA

DURADA: 55’

HORA: 19:00 / 20:30 H / ESCENARI: PLAÇA MAJOR

Un espectacle d’energia en estat pur. Al ritme de la música africana, sis joves acròbates de Kènia proposen un intens i únic 
espectacle acrobàtic, carregat de creativitat i amb una tècnica extraordinària. No falteu a la cita!  
La companyia Afro Jungle Jeeds prové de Nairobi (Kènia) i es troba realitzant una gira benèfica per recaptar fons que aniran 
destinats a una escola de circ i arts per a nenes i nens a Jericho, un dels suburbis més pobres i conflictius de Nairobi. 

CIA. EN DICIEMBRE
EN DICIEMBRE

GÈNERE: RODA CYR I MÀSTIL XINÈS

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 40’

HORA: 19:00 H / ESCENARI: ESCOLES VELLES

En Diciembre ens transporta a un món estrany, oníric, irreal… Un món on podem jugar amb el monstre que portem a 
dins. Unes mitjes, una dolça cançó, una roda cyr, un casc, molta roba, un mástil i acrobacia aèria són els ingredients que 
construeixen la història de dos personatges que només ells saben d’on venen i cap a on van.

LAS COSSAS NOSTRA
LAS COSSAS NOSTRA SHOW

GÈNERE: HULA HOOP, MALABARS

PROCEDÈNCIA: ÀUSTRALIA/SEVILLA

DURADA: 40’

HORA: 19:30 H / ESCENARI: PASSEIG C

Mia Mine i Mr. Vita són gàngsters, víctimes de la moda italiana en un món molt personal, absurd i extravagant... I un 
espectacle ple de laca, or fals i pell de serp en el què es barreja la comèdia física, el teatre, el clown i el circ.   

CIA. HOTEL IOCANDI
ESQUERDES

PREMI A LA MILLOR COMPANYIA NOVELL ZIRKOLIKA 2014

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 45’

HORA: 19:45 / 00:15 H / ESCENARI: GERMANS SITJAR

Què queda a l’espai buit que separa dues peces que no encaixen?  Un home i una dona es troben en un espai. Ella corre, 
escapa?  Esquerdes és un espectacle que combina el trapezi fix i l’escala d’equilibris a través de dos cossos en moviment 
en un joc d’estira i arronsa entre el desig i la fugida. Amb un llenguatge propi entre la tragèdia i la comèdia, Hotel Iocandi 
situa la tècnica de circ i la música en directe al servei d’un univers ple de preguntes sobre la fragilitat de l’ésser humà.

GUILLEM ALBA& ALL-IN-ORCHESTRA
MARABUNTA

GÈNERE: CLOWN I MÚSICA

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 60’

HORA: 20:00 H / ESCENARI: PASSEIG C

Marabunta és bogeria. Es descontrol amb classe. No voler-se despentinar i acabar perdent els pantalons. Però amb un somriure a 
la cara. Un show de clown enèrgic i energètic catapultat per la millor música en directe. Sketch a tempo matemàtic. A l’escenari els 
artistes lluiten perquè res no s’entengui. Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret. Res no té sentit i tot és possible. 



DIRECTE!

CIE. ACROBARUF
SCRATCH

GÈNERE: BÀSCULA, MÀSTIL XINÈS

PROCEDÈNCIA: BÈLGICA

DURADA: 45’

HORA: 23:00 H / ESCENARI: PARC 8 DE MARÇ 

I si canviem els nostres texans ajustats per una estona d’espontaneïtat i fantasia? Això tan particular és el que ens 
proposa la companyia belga Acrobarouf en la seva nova creació Scratch, on tres acròbates miren d’arribar més lluny 
i sempre més alt dins un món capriciós i ple d’humor. El màstil xinès i la bàscula faran possible, fins i tot, conquistar la 
lluna.

CIRC PISTOLET
INCERT

GRAN PREMI BVVA ESPECTACLE DE CIRC. PREMIS ZIRKOLIKA 2014 

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 60’

HORA: 23:00 H / ESCENARI: PLAÇA DEL CASTELL 

Sis persones en un espai qualsevol a la recerca d’una identitat col·lectiva. Qui són? Ritmes, sons i no-llocs per descobrir 
una mateixa essència: frescor, fluïdesa i manca de pretensions. El pas de la vida a ritme de joc. 
El cap als peus i els peus al cap. Un gran embolic de textures infinites. Un viatge en un món invertit.

GREGOR WOLLNY

GÈNERE: CLOWN

PROCEDÈNCIA: ALEMANYA

DURADA: 45’

HORA: 23:45 H / ESCENARI: PLAÇA MAJOR

D’una manera amable però molt esbojarrada, Wollny transforma qualsevol objecte en el què li dicta la seva desbordant 
i poètica imaginació; tot i que després de fer-ho els objectes cobren vida pròpia i s’enfronten a ell. Un espectacle ple 
d’artifici, humor i fantasia sense límit.    

LOS SOBRINOS
RUMBA

GÈNERE:MÚSICA

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 60’

HORA: 01:00 H / ESCENARI: ESPAI FIRA 

DRACS TXIQUIS

GÈNERE: PERCUSSIÓ

PROCEDÈNCIA: LA BISBAL D’EMPORDÀ

DURADA: 30’

HORA: 10:30 H / ESCENARI: PASSEIG C

CIA LA BLEDA
TUT_TURUTUT LA PRINCESA!

GÈNERE: CLOWN (INFANTIL)

PROCEDÈNCIA: LA BISBAL D’EMPORDÀ

DURADA: 55’

HORA: 11:00 H / ESCENARI: PASSEIG C

La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui que ha vingut tanta gent a veure-la i no els el pot mostrar!!! Ep, però l’ha 
perdut o li han pres? La Princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar el seu tresor. El trobarà, però en un lloc ben 
diferent al que s’havia imaginat. I és que el seu tresor és ben diferent a com l’havíem imaginat...



FESTA!

LOS HERRERITA
CIRC A LES GOLFES

GÈNERE: TALLER DE CIRC

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 120’

HORA: 12:00 H / ESCENARI: PASSEIG A

Un taller de circ ambientat a les golfes d’una casa antiga on les andròmines que allà s’amunteguen ens serveixen de 
suport per instal·lar el material circense i per obrir-nos al joc de la imaginació i la creativitat. I per acabar de vestir tot 
aquest petit univers, tot plegat anirà embolcallat d’una banda sonora d’època, amb una música de quan les cançons eren 
cançons i els cantants encara cantaven.

LA PERDIU SPENCER
VERMUT MUSICAL

GÈNERE: MÚSICA

PROCEDÈNCIA: LA BISBAL D’EMPORDÀ

DURADA: 60’

HORA: 12:00 H / ESCENARI: ESPAI FIRA

XAROP DE CLOWN
LE PETIT CABARET DU XAROPCLOWN

GÈNERE: CLOWN (INFANTIL)

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 20’

HORA: 12:30 H / ESCENARI: PASSEIG B

Els Xaropclown ens presenten un cabaret... Un cabaret??!! Sí, sí, un cabaret... això han dit! Fan una selecció dels seus 
millors números de pallassos i els fan un darrera l’altre i això és veu que és un cabaret. Ah! D’acord! Ens veiem allà? 
El 100% de la recaptació d’aquest espectacle es destinarà a la tasca que realitza Xaropclown, Pallassos d’Hospital de 
Girona, a l’Hospital Josep Trueta. Tu també pots col·laborar fent-te soci www.xaropclown.com

CIRC HOME IDEA
1 CIRC DE LLIBRES

GÈNERE: CIRC (INFANTIL)

PROCEDÈNCIA: LA BISBAL D’EMPORDÀ

DURADA: 45’

HORA: 17:30 / 19:30 H / ESCENARI: ESCOLES VELLES

Llegir un llibre en clau de circ. Aquesta és la proposta de la Cia. de l’Home Idea. Anar passant pàgines d’acrobàcies amb 
la roda cyr, paràgrafs de malabars, frases amb ritme musical i paraules de pallasso. Una proposta única de circ i música 
on el llibre és, sens dubte, l’element protagonista.

GRAN DIMITRI
EL GRAN DIMITRI

GÈNERE: CLOWN I CIRC

PROCEDÈNCIA: ANDALUSIA

DURADA: 45’

HORA: 18:15 / 20:30 H / ESCENARI: GERMANS SITJAR

Des de la primera aparició de Dimitri, el personatge d’aquest bogeria, el públic s’enamora d’ell: un idiota impressionant 
que prova d’obrir-se un forat en el ventall d’artistes d’una gala de circ. Un gran treball actoral i circense i un espectacle 
ple d’humor fet a mida per al públic de la Fira.



I L ·LUSIÓ!

CIA. TRESPERTÈ
AQUÍ SOBRA UNO

GÈNERE: EQUILIBRIS I ACROBÀCIA

PROCEDÈNCIA: GRANADA

DURADA: 50’

HORA: 18:15 / 20:30 H

ESCENARI: PASSEIG A

Estela, la gran acròbata, i els seus forts acompanyants estan a punt de realitzar piruetes i salts mortals que faran que 
ens agafem fort a la cadira. Tot ha de sortir perfecte, però la tensió del directe farà que les relacions entre els artistes 
surtin a la llum de manera inevitable. La  gelosia, la passió, l’amor... sentiments a flor de pell que no poden ser amagats, 
ens portaran a una conclusió: aquí en sobra un!. Trespertè són una jove companyia amb una forma de fer circ que no ens 
deixarà indiferents.

BUBBLE STREET CIRKUS
BUBBLE STREET CIRKUS

GÈNERE: MALABARS I EQUILIBRIS

PROCEDÈNCIA: ITÀLIA

DURADA: 45’

HORA: 19:00 H / ESCENARI: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Fruit s’una forta passió i d’una constat experimentació al carrer, el treball de Juriy Longhi a Bubble Street Cirkus és el 
resultat d’una recerca que mai acaba i que el caracteritza com un “work in progress”, una òpera en continua evolució i 
transformació. El joc de complicitat amb els espectadors i el virtuosisme en les tècniques de malabars i equilibris són els 
ongradients principals d’un espectacle efervescent i dinàmic, capaç de captivar, divertir i sorprendre a qualsevol tipus 
de públic.

ANIMAL RELIGION
TAUROMÀQUINA

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 50’

HORA: 19:30 H / ESCENARI: PLAÇA CARRERAS DAGAS

Tauromàquina és un joc centrat en el cos mortal contra la màquina. Una dansa de forces mecàniques/humanes. 
Un dialeg animalístic. Un motor d’emocions. Dos homes i una màquina. El contrast del ferro amb la carn, la intel·ligència 
robòtica amb les emocions, l’art i la tècnica del lideratge. Una lluita de mirades i forquilles. Una embastida fins a 7 metres. 
Un ascensor d’acrobàcies. Qui es rendirà abans, l’home o el toro?

CIRC BOVER
VINCLES

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: ILLES BALEARS

DURADA: 55’

HORA: 19:45 H / ESCENARI: PARC 8 DE MARÇ

El Circ Bover celebra els seus deu anys de trajectòria artística amb aquest espectacle dotat d’una gran complexitat 
tècnica i artística, tot un desafiament de la companyia balear al circ convencional, ja que Vincles es basa en la recerca 
de nous llenguatges artístics emprant només tres matèries primeres: canyes de bambú de diferents dimensions, sorra i 
corda, materials amb els què Circ Bover crearà les estructures necessàries per realitzar tota classe d’acrobàcies aèries, 
equilibris,màstils xinesos, etc.
 



SOMRIURE!

ALBUERNE&REDONDO&YILDOR
CABARET CANALLA

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA/SUÏSSA

DURADA: 40’

HORA: 19:45 H / ESCENARI: PASSEIG B

Si Jorge Albuerne, amb les seves dosis d’humor absurd i tècnica impecable al màstil xinès, i José Luis Redondo, amb 
unes acrobàcies i un humor que només podem qualificar de personals i intransferibles, van fer les delícies del públic 
divendres, avui diumenge s’alien amb la bicicleta acrobàtica de Yildor per oferir-nos la segona part del Cabaret Canalla, 
espectacle creat especialment per la vintena edició de la Fira.

CIRQUE HIRSUTE
LES BUTORS

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: BÈLGICA

DURADA: 45’

HORA: 19:45 H / ESCENARI: PASSEIG D

Amb el cap ple d’ocells, Les Butors (Els Torlits) es lliuren a una paròdia amorosa d’alt voltatge penjats a una altura de set 
metres sobre una invenció deliciosament i diabòlicament espectacular: una immensa escala rotatòria que barreja els 
equilibris, el màstil xinès i l’acrobàcia aèria. Un espectacle de 350kg de ferralla, precisió, astúcia i humor.

COL·LECTIU LA PERSIANA
VIOLETA

PREMI AL MILLOR ESPECTACLE DE CARRER ZIRKOLIKA 2014

GÈNERE: MULTIDISCIPLINAR

PROCEDÈNCIA: CATALUNYA

DURADA: 60’

HORA: 23:00 H / ESCENARI: PARC 8 DE MARÇ

Violeta és un concert-cabaret de gent i per a gent que té ganes de gaudir d’una bona estona. Set acròbates enamorats 
de la música en directe de Venancio y los Jóvenes de Antaño, cinc músics bocabadats amb les peripècies acròbates 
provinents d’escoles de tot el món: Brussel·les, Lima, Londres, Barcelona... Premi al millor espectacle de carrer Zirkolika 
2014, Violeta és un espectacle del tot imprescindible.


