
Mr Alret
Un espectacle de circ, malabars, 
manipulació d'objectes i humor 

Espectacle per a Públic Familiar i 
Infantil

Premi a la votació 
del públic 2018



Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i 
acordionista de professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on 
ens submergirà en el seu univers humorístic a través del joc, transportant-nos a 
un món de màgia, humor i fantasia. 
 
Espectacle per a tota la famíla, circ clàssic amb dossis de contemporaneïtat. 
 
Senyores i senyors, nens i nenes, pasin i vegin, i sobretot gaudeixin de 
l’espectacle.
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obra           espectacle

Espectacle

Companyia        Moi Jordana Cia de Circ i direcció de Jordi                         
                          Girabal 
Gènere              Circ, Comèdia 
Disciplines         Manipulacions d'objectes i malabars                           
Idioma               Sense text 
Durada              50' 
Format              Carrer amb adaptació a sala 
Públic                Públic familiar i infantil 
Estrena             Sala de la Plana de l'Om, Manresa, el 28 de maig               
                          del 2017                                   

Fitxa artística
Idea i artista intèrpret              Moi Jordana 
Direcció                                   Jordi Girabal 
Composició musical                Fetén, Fetén 
Tècnica de so                         Carla Alabern 
Disseny gràfic                         Carla Alabern 
Vídeo                                      Gerard Quinto 
Imatge                                    Txus Garcia 
Coreografia                             Oriol 
Escenografia                           Txema Rico                
Producció                                Moi Jordana Cia de Circ 
Distribució i contractació         Moi Jordana Cia de Circ 
Amb la col·laboració               Imaginat Manresa (Teatre                                    
Kursaal) 
 
 



obra           director

Jordi Girabal, Director
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Llicenciat en Geografia i Història, i estudis 
d'Humanitats. 
Comença la seva formació teatral al Col·legi del 
Teatre l'any 1984, i estudia veu a l'Institut del Teatre. 
Estudia amb Colombaioni a Roma, el 1982. També 
estudia amb Dan Jordan, Pierre Byland i Berti 
Tobias.  
Pertany al grup de teatre de carrer El Setrill (1989- 
1994). 
És membre fundador de Teatre Mòbil (1984) 
juntament amb el Marcel Gros i l'Atilà Puig. Amb més 
de 15 espectacles com actor i creador, ha fet gira per 
Catalunya i la resta de l'estat espanyol. Ha participat 
en diferents fires i festivals ( Fira Tàrrega, Fira 
Mediterrània, Feten, La Mostra d'Igualada...) 
Ha estat professor de l'Aula de Teatre de Manresa 
(1998-2008).  
Com a director i co-director ha participat en més de 8 
muntatges. És traductor d'obres de teatre, juntament 
amb Jordi Muixí.



obra         artista

Moi Jordana, Artista
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Format com a actor de la mà de Jordi Girabal i Atilà Puig de 
la Cia. Teatre Mòbil de Manresa. Com a clown amb  Jango 
Edwards a través de la proposta  de la Teoria del Riure. 
Com a malabarista, es forma a Barcelona i a Madrid, amb 
Iris Cascade, on coneixerà a Joan Toro amb qui treballarà 
 el passing de malabars i crearà la companyia Allé Allé. 
L'any 2013 crea Moi Jordana Cia de Circ,  que vol acostar el 
circ al públic familiar i infantil o bé a través dels seus tallers 
o dels espectacles. El primer espectacle de la companyia és 
l'espectacle "VALS", estrenat el maig del 2013. L'any 2015 
estrena"The Vals Paper" segon espectacle de la cia dirigit 
per en Jordi Aspa (Escarlata Circus). 
Com a experiència professional ha participat com a actor en 
varis curts cinematogràfics de TVE i TV3. Forma part de la 
Cia. Catacrac dedicada al teatre infantil i de La Cremallera 
Teatre dedicada a teatre  de carrer. 
Amb “Allé, Allé” ha actuat al Circ Cric, Teatre Kursaal, 
Ateneu de 9barris, Centre Cultural Caixa de Terrassa, 
Festival de Teatre Internacional d’Avingon, entre altres. 
Durant el mes de març del 2013 s’estrena amb Pallassos 
sense Fronteres, en una primera expedició a Jordània per 
atendre els nens refugiats sirians. Durant el març del 2014 
participa en una segona expedició al Líban per atendre la 
població refugiada siria i palestina. 
És fundador de l’Associació de Circ “La Crica”, on ensenya 
les disciplines de malabars i teatre a l’Escoleta de Circ del 
Teatre Kursaal a Manresa des de l’any 2008 al 2016. 
L’any 2015 coprodueix el Festival de circ GiraCirc del qual 
és fundador, coproductor i l’actual director artístic. 





fitxa         tècnica

Fitxa tècnica

Durada                                 50 minuts 
Format exterior                    (per adaptació a sala demaneu fitxa tècnica) 
Mides òptimes                      8 mts. amplada x 6 mts. fondària 
Espai                                    Adaptable a escenari o a peu de terra 
Potència                              16 ampers. Presa de corrent per equip de so, la         
                                             companyia aporta tècnic de so propi 
Temps de muntatge             2 hores 
Temps de desmuntatge       45 minuts 
So                                        La companyia disposa d'equip de so  
 

Necessitats

Vestuari                   Espai per canviar-se amb aigua corrent 
Ampolla d'aigua       Per muntatge i funció 
Aparcament             Per la fugorneta a prop de l'espai d'actuació







premsa       premsa

Regió7 (29/05/2017)

 
A las doce y media del mediodía, en el Pla del Castell se llevó a cabo el espectáculo de Mr. Alret, 
que transportó a los mas pequeños y a sus padres y abuelos a un mundo de magia, humor y 
fantasía."

Diari de Terrassa (03/07/2018)



  contacte            contacte             

   Moi Jordana 
www.moijordanacirc.com

661389533 Carla Alabern

info@moijordanacirc.com

moi_jordana

moijordanacirc

@MoiJordana

Agraïments 

Imaginat Manresa, Ajuntament de Moià, Associació de Circ La Crica, Passabarret Cia de Circ, 
Ajuntament de Sallent, Ajuntament de Collsuspina, Ajuntament de Santpedor, Ajuntament de 
Puig-reig, Ajuntament de l'Estany, Associació Artística Desperta Espurnes, Oriol Swing


