


Després de sis edicions realitzades a Santa Coloma i tres 
fora (Premià i Barcelona) ens veiem en la necessitat de 
recapitular i buscar noves maneres d’encarar els nous 
Passatges Insòlits.
Durant aquests sis anys el Passatge ha agafat forma i 
vida pròpia. La gent se l’ha fet seu i ha après a gaudir-ne. 
Però correm el risc d’anar-nos repetint any rere any fins a 
acabar fossilitzant un format que a hores d’ara encara és 
molt viu.



Que tenim?
Per una banda tenim el Passatge Insòlit a la Festa Major, amb un públic fidel, que 
l’ha convertit en un espai propi lúdic i de trobada.
Per altra banda tenim la necessitat de l’especialització artística per convertir el 
Passatge en un punt de referència en l’àmbit metropolità i fins i tot de país, per tot el 
que té a veure amb les arts del firaire.
Tenim l’estancament pressupostari, fruit del context de crisi, que fa que no puguem 
satisfer  unes  expectatives del públic cada vegada més exigents tant en quantitat 
com en qualitat.
Tenim les dificultats de gestió del propi disseny de l’acte provocades per la impro-
visació anual al no saber mai fins a última hora si el Passatge es farà i en quines 
condicions.

El Passatge com a cicle
Per intentar resoldre els problemes anteriors i trobar noves il·lusions i nous reptes 
hem decidit convertir el Passatge en un cicle, vinculat sempre als Jardins de la Torre 
Balldovina.
El Passatge es converteix en tres propostes: el Passatge Insòlit com a fira especia-
litzada, el Passatge de Festa com a espai familiar de la Festa Major, i les Nits del 
Passatge com a un cicle de petites actuacions els vespres dels dissabtes de Maig i 
Juliol.



Cinc actes, els dissabtes al vespre, 19 de maig, 2, 16 i 30 de juny i 14 de 
juliol, a l’aire lliure amb un programa d’actuacions amb bar i possibilitat 

de visitar el museu. Volem recuperar l’esperit d’aquests actes culturals 
desenfadats, a l’aire lliure, amb oferta de bar, que havíem pogut viure fa 
molts anys a Can Roig i Torres, o fa ben poc al mateix Passatge Insòlit, 

ja tard, amb projeccions de cinema mut, acompanyades de música en 
directe, mentre la gent pot prendre un refresc o una copa.

Mantenim la proposta de les activitats dins el programa de Festa Major, 
però canviant el concepte artístic: dos grans zones on hi passen diferents 
actuacions que es repeteixen els dos dies, dins el marc i l’ambient del Pas-
satge Insòlit: decoració, música, presentadors, bar i espais de trobada.
El concepte és el d’un espai per a tota la família, amb una especialització 
pels espectacles infantils, però on els pares, i adults en general, es puguin 
trobar a gust.

El cicle té el seu punt culminant en el Festival, on el concepte ar-
tístic evoluciona cap a la Fira insòlita i molt més especialitzada. Es 
realitzaria l’últim cap de setmana d’octubre coincidint en el temps, 
més o menys, amb Tot Sants
I especialització cap a on? Voldríem fer del Passatge Insòlit un 
referent en el món d’un nou concepte de fira.
Fira en el sentit de conjunt d’atraccions, barraques, petites parades 
de menjar, actuacions de curta durada... 



Definint els Passatges
Hi ha hagut un moment especial en les passades edicions del Passatge a partir de les 
deu del vespre, quan molt públic ja ha marxat, i totes les atraccions i espectacles han 
tancat, i nomes queda un punt d’atracció (aquest últim any ha estat la pel·licula The 
Kid acompanyada en directe). La gent aprofita per prendre alguna cosa al bar i veure 
tranquil·lament l’espectacle, i després quedar-se i xerrar una estona. Aquesta energia, 
aquesta dinàmica es la que inspira les Nits del Passatge

Per altra banda, creiem que no podem deixar orfes de Passatge la Festa Major.  En 
edicions anteriors del Passatge Insòlit hem muntat escenari, grada o pòrtic per trapezi, 
que en moments de gran afluència ha absorbit entre tres-centes i cinc-centes persones 
mentre ha durat aquella actuació. La gent gaudeix de l’espectacle intensament, en una 
disposició clàssica pel que fa a relació public i escenari. S’utilitza un escenari equi-
pat d’equip de so i llums. Aquesta seria la dinàmica que inspira el Passatge de Festa, 
sumant-li, a més algunes actuacions itinerants i festives.

I ens queda el festival, el Passatge Insòlit, que s’especialitza en les Arts del Firaire. 
Això vol dir espectacles en petites carpes, on es mostren curiositats, atraccions que 
funcionen amb energia humana, petits shows inspirats en les barraques de fira, jocs de 
fira. Totes les actuacions tenen una estètica molt determinada i acurada.
Una de les premisses del Passatge Insòlit és que no volem cap espai central. Així cada 
espai és important en sí mateix i conforma, en relació amb els altres espais, una xarxa 
on cada espectador crearà un Passatge Insòlit a la seva mida. Per altra banda els actes 



es succeeixen simultàniament creant la impossibilitat de veure tots els espectacles en 
un sol dia.
Volem recuperar la mida humana. Els mecanismes han de ser simples, comprensibles, 
accionats per força humana o fonts no convencionals d’energia. L’espai sonor no ha 
de sobrepassar mai el volum per a que la gent pugui parlar sense cridar. Potenciarem 
la música en directe i sense amplificació, els presentadors han de treballar a viva veu o 
utilitzant megàfons acústics. Busquem també la màxima proximitat entre actors i es-
pectadors.
Aquesta renúncia al soroll i els motors ens descobreixen tota una nova manera de gau-
dir d’una fira.
La màquina ens interessa i no la volem coberta de decoració. Cal retrobar la bellesa 
de l’engranatge, al plaer que provoca l’entendre el seu funcionament i no amagar-lo 
com una cosa que només poden veure els tècnics. En aquest sentit ens voldríem acos-
tar estèticament a l’steampunk o a les màquines-escultura de Tinguely, per donar dues 
referències.
La confluència de moltes disciplines artístiques en un sol projecte fa que molts artis-
tes ens puguem conèixer i pensar en projectes comuns pels quals el Passatge Insòlit 
es converteix en un marc de creació que possibilita als artistes i creadors de pensar i 
experimentar amb nous formats, difícils d’ubicar en altres espais. Es creen noves rela-
cions, molt properes, entre actors i espectadors. Podem pensar en formats d’espectacle 
per molt pocs espectadors i de molt curta durada. Podem pensar en relacions espacials 
diferents entre públic i acció. Tots aquests factors fan del Passatge un molt bon terreny 
d’experimentació artística.
I contràriament al que hem fet fins ara el nom dels artistes i les companyies és impor-
tant i es publicitarà abans, juntament amb els horaris d’actuació. Perquè volem arribar 
també a un públic especialitzat que coneix les propostes artístiques que s’estan fent en 
aquest terreny.



Ubicació en el temps
Les Nits del passatge les volem situar durant maig, juny i juliol, un dissabte cada quinze dies. En aquestes dates les nits 
ja són calides i agradables com per poder estar parats a l’aire lliure durant un parell d’hores.
El Passatge de Festa es realitza, evidentment, durant la Festa Major.
I la data que pensem que podria ubicar el nou Passatge Insòlit és prop de Tots Sants. El cap de setmana anterior (excepte 
si diumenge cau en 30 i 31) a l’u de novembre i amb una durada de tres dies (divendres, dissabte i diumenge). Malgrat 
que fa més fred que al setembre és un cap de setmana que no plou habitualment i que el fred intens no ha arribat encara.
Tots Sants és una festa en evolució, gens consolidada... la tradició nòrdica, passada pels Estats Units, del Halloween, està 
envaint el món. La seva influència es fa notar amb força a casa nostra, malgrat que les castanyades, els panellets i els mo-
niatos sobreviuen. Però a Barcelona i a altres llocs, molt abans de que ens arribés el Halloween ja se celebraven danses 
macabres al teatre, o el Don Juan Tenorio, amb les seves tètriques imatges de cementiris i morts vivents
Volem, sense trair el concepte de fira que ha de tenir el Passatge Insòlit, tenyir-nos d’aquesta festa de tardor, vinculada 
amb la mort, la foscor, les coses macabres. I també amb la figura de la castanyera que ens pot ambientar de característi-
ques olors el Passatge Insòlit.

Als jardins de la Torre Balldovina i al Museu
Al convertir-se en cicle volem que el Passatge arreli en una sola 
ubicació. Així que ens agradaria, en la mida del possible, que 
l’únic espai on sempre es realitzen els Passatges sigui els jardins 
de la Torre Balldovina. Ens volem comprometre amb el Museu a 
que el Passatge no sigui un convidat que  passa sense deixar res. 
Ens comprometem a trobar fòrmules de col·laboració per a que 
Passatge i Museu es re-alimentin per poder fer créixer aquest nou 
projecte.


