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XV FESTIVAL DE CIRC I FIRAIRES TRAPEZI 
VILANOVA I LA GELTRÚ DEL 27 AL 29 DE MAIG DEL 2011 

 
Vilanova i la Geltrú viurà el darrer cap de setmana de maig una nova edició, la quinzena, del 
Festival de Circ i Firaires Trapezi 2011. 
 
El Trapezi Vilanova manté aquest any els escenaris de La Vela, la plaça de la Vila, la plaça 
de Soler i Carbonell (plaça del Mercat), l’escola Pompeu Fabra, la plaça de les Neus i el 
Teatre Principal. Com a nou espai hi ha la sala Toc, que acollirà l’exposició inaugural del 
certamen, a càrrec del reconegut fotògraf Manel Sala. També és recupera la cruïlla Rambla 
Principal – Francesc Macià com a espai de programació. 
 
Pel que fa a les principals novetats, destaca la realització de nous Tallers de circ per a 
nens i nenes, al pati de l’escola Pompeu Fabra, o l’activitat Dóna’m una pista, amb la qual 
la direcció del Trapezi Vilanova posa a disposició dels artistes una pista de circ on puguin 
ensenyar al públic les seves creacions i el seu talent. Una altra de les novetats d’aquesta 
edició és la proposta Aperitiu de Circ, amb la qual el públic podrà fer un tast de les 
diferents propostes del Festival. Els números de circ estaran conduits per un presentador de 
reconeguda experiència artística. 
 
Com cada any el Centre de Creació i Producció de Circ LA VELA presenta diferents 
espectacles de producció pròpia, com el Circ Teatre Modern, la Companyia de Circ 
LaPoet i Martina, la Fucina de Circo.   
 
També cal destacar la producció Circumstàncies que portarà, a Vilanova i la Geltrú, 
l’Ateneu Popular 9 barris de Barcelona Aquest espectacle i l’obra La Diva, de la 
Companyia Alba Sarraute, es podran veure al Teatre Principal.  
 
La direcció del Trapezi Vilanova anirà a càrrec de Johnny Torres, que repeteix l’experiència 
de l’any passat, i de Jordi Gaspar que enguany s’estrena en la direcció artística. 
 
Donat l’èxit de l’any passat, en aquesta edició es manté el Punt d’informació del Festival 
on, a més de vendre les localitats per als espectacles de pagament, els visitants rebran tot 
tipus d’informació pràctica sobre els espais i els espectacles. També es manté el servei de 
bar a l’escola Pompeu Fabra i a La Vela, on també s’hi podrà sopar. 
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Exposició de Fotografies de Circ de Manel Sala “Ulls”  
 
Del 27 al 29 de maig a la Sala TOC (carrer de Sant Sebastià, 11)   
Inauguració:  divendres 27 de maig, a les 18 hores 
Horari: d’11 a 13 hores i de 18 a 20 hores 
 
 
Manel Sala “Ulls” és fotògraf d’arts escèniques, especialitzat en el món del circ des de l’any 
2002. Fundador de la revista de les arts escèniques Zirkolika, creada l’any 2004, ha publicat 
fotografies en diaris d’abast nacional com l’Avui, El Periódico de Catalunya, i d’altres revistes 
i publicacions com Carrer, Serra d’Or, Newton las Pelotas, o Zero. Pel que fa a la premsa 
digital, també ha publicat imatges a:  
 
www.zirkolika.com 
www.apcc.cat/index.pho 
ganyet.blogspot.com 
www.w.lcircense.com 
www.circusfans.net 
www.burguscircus.com 
 
Ha participat en el llibre L’art del Risc, Circ Contemporani Català i ha estat jurat i fotògraf  
de diferents festivals de circ. Des del 2002 és el fotògraf del Circ d’Hivern de l’Ateneu 
Popular de 9 Barris. La seva feina també s’ha pogut veure gràcies a diversos treballs 
realitzats, entre d’altres, durant la Marató de l’Espectacle, el Circus Klezmer, la Fira de les 
arts escèniques de Tàrrega o Festival Còmic de Figueres. 
 
Per mes informació podeu consultar les següents adreces:  
http://circ-manelsala-ulls.blogspot.com 
http://ulls.info 
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Vatua l’Olla  
“Funky a l’Olla”. Espectacle musical de carrer  
Divendres 27 de maig, a les 18.30 i 20.00 hores 
Dissabte 28 de maig, a les 12.30, 18.30 i 20.30 hores 
Diumenge 29 de maig, a les 12.30, 18.30 i 20.30 hores  
Espectacle itinerant pels diferents espais del Festival  
 
 
Un cop més, Vatua l’Olla incorpora nous ingredients a la seva particular olla per oferir noves 
receptes d’espectacles. L’olla està en plena ebullició. El xup-xup esclata a ritmes de funky i 
d’altres melodies de gresca. 
 
Funky a l’Olla és una banda de músics freaks de llargues cames, frondoses grenyes, 
llampants vestits i molta, molta festa sobre el cos per encomanar a tothom el ritme i la 
música del funky. El públic estàtic no es podrà resistir i s’encomanarà de les indicacions de 
l’animador de la banda que convida a participar de l’espectacle convertint l’estàtic en 
dinàmic. 
 
Intèrprets: 
Nil Vila: saxo alt 
Joel Sampere: saxo baríton 
Andres Acebes: trompeta 
Ferran Puis: trombó 
David Garriga: bombo 
Pau Font: caixa 
Roger Cucurella: saxo soprano 
Jaume Mauri: actor 
Autors: Roger Cucurella i Jaume Martí 
Direcció: Jaume Martí 
Escenografia: Jaume Mauri 
Música: Roger Cucurella i Jaume Pascual 
 
www.vatualolla.com 
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Companyia Sacude  
“Falso giro 2” (dansa vertical) 
Divendres 27 de maig, a les 19.00 hores 
Plaça del Mercat. Paret lateral CAP Jaume I  
 
 
La Companyia Sacude es va crear a Barcelona l’any 2006, gràcies a la col·laboració 
d’artistes novells de la pròpia ciutat amb artistes de Sevilla, Montpelier i l’Argentina. És una 
companyia de dansa vertical que fusiona diferents arts com el teatre, el circ, la dansa, la 
música i la poesia. 
 
L’espectacle Falso Giro 2 va rebre el primer premi del certamen coreogràfic internacional 
Burgos-New York. Amb motiu del Trapezi, la companyia ha adaptat aquest espectacle de 
dansa vertical als espais de la nostra ciutat.  
 
“A vegades vols que la propera parada sigui la teva, altres vegades desitjaries que mai 
arribés. A vegades vols continuar amb la teva música i poder veure com els altres arriben 
als seus destins. Veure com pugen i baixen i continuen el seu camí. Milers de persones que 
probablement passin davant teu un sol cop a la vida”. 
 
Autor i director: Samuel Delgado Martin 
Interprets: 
Mamen Alcázar 
Samuel Delgado Martin 
Adaptació de l’escenografia: Sacude 
 
www.sacude.com 
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Pessic de Circ  
“Side-Car” 
Divendres 27 de maig, a les 19.30 hores 
Dissabte 28 i diumenge 29 de maig, a les 18.00 hores 
Plaça del Mercat  
 
 
L’associació Pessic de Circ ha creat aquest nou espectacle seguint en la seva línia de creació 
d’espectacles familiars. Es tracta d’una actuació per a tots el públics i pensada únicament 
per a ser representada al carrer. De caire contemporani, Side-Car presenta un seguit de 
disciplines circenses, desenvolupades al voltant d’un fil argumental.  
 
Un viatger arriba a la plaça damunt d’una moto. No és un vehicle qualsevol sinó un estrany 
aparell de tres rodes. Una extravagant moto amb un side-car d’un altre temps. El nostre 
personatge també sembla d’un altre temps, o, si més no, perdut en l’espai i perdut en el 
temps. Mapes i planells a les mans, aquest personatge està buscant algun lloc o alguna cosa 
que potser encara no coneix... 
 
La carretera i la moto sempre han estat molt presents a la vida d’aquest artista amb una 
llarga i important experiència com a artista de carrer i animador. Per això, en aquest 
espectacle ha volgut unir l’art i la mecànica. La moto que forma part de l’espectacle 
procedeix de l’antiga Unió Soviètica. És una Dnepr 11 de 650 cm cúbics que s’aguanta per si 
sola i fa que el conductor pugui desviar l’atenció fent altres coses. 
 
Intèrpret: Xavier Arcos Argemí 
Dramatúrgia: Walter Velazquez 
 
www.pessicdecirc.com 
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Companyia Alba Sarraute i Cia  
“Soy la diva (la otra )” 
Divendres 27 de maig, a les 21.00 hores 
Teatre Principal  
 
 
La vida d’una diva en un sol concert – espectacle, que viatja entre la poesia, la música i 
l’acrobàcia. Espectacle musical i cabareter que segueix la mateixa estètica que caracteritza 
els treballs anteriors d’aquesta jove pallassa. A través d’una dramatúrgia poètica veiem la 
vida i la mort d’una persona, el sacrifici de ser estimat i no abandonat, l’amor, el desamor, 
l’excentricitat, l’esperança... “Soy la diva (la otra )” és una aposta important pel que fa a 
la poesia visual, clau del nou pallasso contemporani. 
 
Alba Sarraute defineix el seu nou espectacle com a “varieté tragicòmic”. L’ascens i caiguda 
d’una artista de cabaret a la recerca del seu pare són l’eix d’un espectacle en que l’actriu, 
pallassa, música i acròbata, estarà acompanyada d’un piano de cua, un contrabaix i una 
bateria. Sota la direcció de Blai Mateu, Sarraute estarà acompanyada en aquest muntatge 
pel seu amic d’infantesa Roc Sala, que toca el piano de cua que domina l’escena, per 
Alexandre Guitart a la bateria i per Pol Caturla al contrabaix.  
 
La música no és l’únic recurs escènic de l’espectacle que també compta amb acrobàcies, 
interpretació multilingüe i escenes sortides directament de l’art del circ i de la tradició clown. 
 
Idea i dramatúrgia: Alba Sarraute Pons 
Intèrprets:  
Alba Sarraute 
Roc Sala 
Pol Caturla 
Alexandre Guitart 
 
 
www.albasarraute.com 
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Circ Teatre Modern  
Divendres 27 i dissabte 28 de maig, a les 22.30 hores 
Espai exterior de La Vela en carpa pròpia 
Co-producció de La Vela 
 
El públic assistent a aquest espectacle està convidat a entrar en un petit Circ - Teatre de 
viatge. Les portes s’obren. Entrem... Estem en un espai sobri, on una partitura per a dos 
artistes i pocs objectes componen un trencaclosques de circ sorprenent.  
 
Dins de l’espectacle Circ Teatre Modern pren forma una aventura que parla de la 
superació explicada des d’una manera de fer circ propera, original i moderna. Amb l’ajuda 
d’una composició musical especial per a la peça, la maquinària manual del circ, la 
imaginació i entrega dels artistes queda un espai de comprensió perquè el públic, tot 
absorbint les emocions, pugui aportar el seu propi argument  
 
Idea original: Benet Jofre i Jonhy Torres 
Mirada externa: Bet Garrell 
Intèrprets: Benet Jofre i Jonhy Torres 
Partitura: Ernest Martínez 
Vibràfon i percussions: Ernest Martínez 
Banjo: Josep Traver 
Clarinet i tenora  Joan Besalduch 
Caixa: Tito Busquets 
Producció de so: Miquel Farré 
Disseny de llums: Oscar de Paz 
Escenografia: Benet Jofre  
Fusteria: Joaquim Batlló 
Vestuari: Alexa Lecomte i Anna Diaz 
 
http://circteatremodern.blogspot.com/ 
 

 
 

           
 

 



 

 

 
 Pàgina  10  de 26 

Companyia de Circ LaPoet  
 “L’altre mar” 
Divendres 27 de maig, a les 23.30 hores  
La Vela Vermella 
Companyia resident al Centre de Creació i Producció de Circ LA VELA 
 
 
La companyia LaPoet neix a mitjans de l’any 2009 com una idea de Diego Díaz i Emmanuel 
Nallín per unificar els seus llenguatges artístics de circ, dansa i música en una estructura 
comú que els unís com artistes. Emmanuel és el músic compositor de la companyia. 
Interpreta i composa amb piano, flauta travessera, percussió i música electrònica. Diego és 
professional del circ especialitzat en roda alemanya amb estudis de dansa contemporània. 
Amanda és artista professional de circ especialitzada en la tècnica de corda vertical i roda 
alemanya. En Diego i la Amanda dibuixen a l’espai la música de l’Emmanuel. 
 
L’altre mar és una història d’encontres i soledat, de mons que s’entrellacen en un recordar 
quotidià, de somnis. És una història de conflictes imaginaris en la que es desconeix la 
separació entre allò que és real i allò que és somniat. Espectacle multidisciplinari que 
barreja tècniques de circ, dansa i música. 
 
Intèrprets: 
Emmanuel Nallín: músic i compositor 
Amanda Wilson: cordes verticals i roda cry 
Diego Díaz: roda alemanya, dansa acrobàtica 
 
http://lapoetcompagnie.blogspot.com 
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FIRAIRES  
 
Ne me titere pas  
Plaça de la Vila 
Dissabte 28 i diumenge 29 de maig, d’11 a 13 hores i de 17 a 20 hores 
 
 
La companyia Ne me títere pas neix l’any 2006 fruit de la col·laboració de dues 
companyies ja existents molt vinculades al món dels titelles: Oixique, companyia de teatre 
ambulant de Xesco Quadras, i la Companyia Pomodoro, de Miquel Nevado i Eva Montero. 
 
El seu primer espectacle, Lo sainet del senyor rector, va ser premiat com a millor 
Proposta Innovadora en la 18a edició de la Fira de Titelles de Lleida 2007.  
 
Aquesta companyia de titelles ambulant, que combina el teatre de carrer amb el de titelles, 
es presenta al Trapezi amb unes personalíssimes creacions per la integració de l’espai 
escènic, amb detalls escenogràfics en el desenvolupament de l’obra i en la bona recreació 
dels personatges que la integren. 
 
Direcció : Xesco Quadras. 
 
www.nemetiterepas.cat 
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Guixot de  8  
Gargot de jocs  
Plaça de la Vila  
Dissabte  28 i diumenge 29 de maig, d’11 a 13 i de 17 a 20 hores 
 
 
La trajectòria de Guixot de 8 és impossible de sintetitzar en un programa. Des de l’any 
1991 han participat en programacions de Pallassos Sense Fronteres, Viu el Parc, Etnosur, 
Fòrum de les Cultures, Drap-Art, Festes de la Mercè, etc. Entre d’altres països han treballat 
a Suïssa, Perú, Hondures, República Dominicana, Austràlia, Sàhara o Bòsnia. 
 
Guixot de 8 venen a TRAPEZI Vilanova per descarregar, literalment, una tona de ferralla a 
la plaça de la Vila. Aquests residus aniran agafant forma, formant estructures insòlites de 
vius colors i,  així, van apareixent els seus artefactes. Quan col·loquen boles, discs, imans i 
altres accessoris sobre els artefactes, es converteixen en jocs. A partir d’aquí tothom està 
convidat a enfrontar-se als diferents reptes que cadascun d’ells proposa. Fins a 38 jocs 
componen la col·lecció “Gargot de Joc”, amb els quals pretenen donar una altra vida a coses 
que han caigut en desús. 
 
Reciclatge artístic, creativitat, ciència lúdica... són alguns dels conceptes associats a aquesta 
companyia. Conceptes que els agrada fer servir per explicar el que fan. I el que realment els 
agrada fer és jugar a fer jocs i treure’ls desprès al carrer per veure com el joc no entén 
d’edats, gèneres ni colors, sinó que ens apropa i ens iguala als demès. 
 
 
www.guixotde8.com 
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TALLERS  
 
Tallers de Circ Menut  
Mini escola de circ ambulant  
Dissabte 28 i diumenge 29 de maig, d’11 a 13 hores i de 17 a 20 hores 
Pati de l’escola Pompeu Fabra 
 
 
 
El Circ menut basa el seu treball en la recuperació de jocs circenses basats en 
l’aprenentatge lúdic i festiu. A la mini escola de circ ambulant s’hi podran trobar diversos 
tallers ubicats dins una carpa de circ en miniatura, on els més petits es sentiran els més 
grans.  
 
El principal objectiu d’aquest taller és apropar el món del circ als infants i a les seves 
famílies, obrint una idea directe al joc, a la imaginació, a la diversió, a l’emoció i sobretot a 
la màgia del circ, gràcies als tallers d’acrobàcia, trapezi, teles aèries i equilibri sobre cable.  
 
Tot plegat, una alternativa a l’oci passiu on els participants deixaran de ser simples 
espectadors per ser també protagonistes. Una manera d’entendre el circ com a una eina 
lúdic - educativa que afavoreix que l’infant se senti motivat a aprendre, a la vegada que 
potencia el treball en equip, l’expressió i la creativitat . 
 
 
www.circmenut.org 
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Companyia de Circ Bauala  
“Uala-Kadabra” 
Dissabte 28 de maig, a les 12 hores 
Diumenge 29 de maig, a les 19.00 hores 
Plaça d’Enric Cristòfol Ricart 
 
 
La Companyia Bauala es va formar l’any 2009 fruit de la col·laboració d’alguns membres 
de vàries companyies de circ: Trilita circ, Desastrosus Cirkus i Los Villaba. Durant els anys 
2009 i 2010 van treballar en la creació d’aquest espectacle i van participar en diferents 
programacions i en el projecte “Eureka”, mostrant l’espectacle a tots els centre penitenciaris 
de Catalunya, amb molt d’èxit. 
 
Es tracta d’un espectacle multidisciplinari amb acrobàcies, malabars, trapezi i sobretot molt 
d’humor. Tres personatges molt curiosos i amb unes habilitats sorprenents passen els seus 
dies divertint a la gent que els venen a veure a casa seva: l’escenari. Viuen en un petit món 
ple d’objectes on,  gràcies a un bagul màgic, descobriran nous jocs malabars i noves formes 
per entretenir el seu públic. Amb l’aparició d’un nou personatge viuran un món ple 
d’equilibris acrobàtics i arriscades aventures aèries. 
 
Intèrprets:  
Berta Junyent 
Lluis Gómez 
Amer Kabbani 
Miquel GG 
 
 
http://bauala.blogspot.com 
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Aperitiu de Circ  
“Tast de números de circ” 
Dissabte 28 i diumenge 29 de maig, a les 13 a 14 hores  
Vela del pati de l’escola Pompeu Fabra  
 
 
Nova proposta d’aquesta edició del TRAPEZI VILANOVA que es situa al pati de l’escola 
Pompeu Fabra. Tal i com explica la direcció artística del certamen, es tracta d’un espai on el 
públic podrà fer un tast de les diferents propostes del Festival per tal agafar ganes de veure 
els diferents espectacles. Els números de circ s’hi aniran succeint i estaran conduits per un 
presentador de reconeguda experiència artística. 
 
Dissabte 28  
 
Presentador: Marcel Escolano i Juanola 
Espasme còsmic de paraula trobada,estat poètic del gest, permeabilitat sincera en 
harmoniosa coherència al context.Triple salt mortal del mot en arriscada peripècia.  

 

 

Toto Malabars  
Número de malabars clàssic amb masses 
 
Dudu 
Número còmic i de mim 
 
Manel Roses ( Cia Balagans, participant a 
l’espectacle Circumstàncies que es podrà 
veure al Teatre Principal) 

 

 
Diumenge 29 
 
Presentador : Marcel Escolano (Los Galindos ) 
 
Saltoka 5 
Asier Garnatxo 
Malabars i manipulació d’aros 
 
Gròmic 
Número còmic i de mim 
 
Guillermo Aranzana ( Cia Balagans, participant a l’espectacle Circumstàncies que es podrà 
veure al Teatre Principal) 
 
www.balagans.net 
www.losgalindos.net 
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The Flying Tiritas  
 
“Presoners de Circ” 
Dissabte 28 de maig, a les 20.00 hores  
Diumenge 29 de maig, a les 19.00 hores  
Pista de l’escola Pompeu Fabra  
 
“Taller de trapezi per petits i grans” 
Dissabte 28 de maig, de 17 a 18 hores 
Diumenge 29 de maig, d’11 a 13 hores 
Pista de l’escola Pompeu Fabra 
 
 
Actors, acròbates i també monitors del taller: Pedro Carrasco / Marina Gayoso 
Jordi Montmany / Albert Ventura 
Direcció artística: The Flying Tiritas 
Direcció actoral: Jorge Vera Ocampo 
Escenografia i Vestuari: Eulàlia Tubau 
 
The Flying Tiritas és una companyia de circ especialitzada en acrobàcies aèries: petit 
volant, trapezi fix, corda, tela i màstil. Els seus protagonistes han combinat aquestes 
disciplines amb una dramatúrgia específica, personatges, gestos, coreografies i molt humor. 
 
A l’espectacle Presoners de Circ tres fugitius que arriben al circ escapant de la policia es 
refugien dins la vella vela, però allà els espera una sorpresa... La domadora del circ els 
controla a cop de fuet per a realitzar el seu espectacle i, a poc a poc, s’adapten a la nova 
presó. Entre vestidors, perruques, noves habilitats i molt humor es van transformant en 
artistes de circ. 
 
El Taller de trapezi per a petits i grans representa una experiència única, i sobretot segura, 
on els participants podran experimentar el vol. D’altra banda, el públic veurà un espectacle 
diferent i molt original. 
 
www.theflyingtiritas.com 
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Eduard Arnalot “Dudu” 
“De pas” 
Dissabte 28 de maig, a les 18 hores 
Pineda pati de l’escola Pompeu Fabra 
 
 
L’Eduard Arnalot, en Dudu, comença a fer el pallasso de manera natural ja des de ben petit. 
Així que més tard, per donar forma a la seva inventiva, es va formar amb professionals del 
clown i del mim com Eric de Bont, Jonh Davisson, Moshe Cohen, Jonnhy Melville o David 
Gol, entre altres. A partir de l’any 1995 va treballar com a clown i actor a diferents 
muntatges amb companyies de teatre, clown i circ com Cous Cous Clown, Discípulos de 
Morales o La Fura dels Baus, entre d’altres. 
 
L’any 2005 va estrenar el seu primer muntatge individual i va formar el grup de música 
Gipsie Letruc on toca el contrabaix. Des del 2001 comparteix els seus coneixements i 
experiències a escoles, centres socials i universitats. Ha col·laborat amb organitzacions com 
Pallassos sense fronteres o Pallassos en Rebeldia per a diferents projectes solidaris a nivell 
local i internacional. 
 
Intèrpret: Eduard Arnalot 
 
 
www.lamaletadelsespectacles.com 
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Circo Claxon  
“Revolución Industrial” 
Dissabte 28 de maig, a les 19 hores 
Diumenge 29 de maig, a les 12 hores 
Plaça del Mercat 
 
La companyia Claxon Circo és resultat de la unió de German Cortez i Tatiana Hess. 
Ambdós tenen els seus inicis en el món esportiu i disposen d’una amplia formació 
professional. Professors nacionals d’educació física, s’han format en tècniques artístiques i 
circenses acrobàtiques en diferents modalitat, així com en tècniques escèniques. Tatiana en 
l’àmbit de la dansa i German en el de la música. 
 
Revolucion Industrial té com a essència la sàtira del treball mecanitzat, la paròdia de tot 
el sistema productiu que neix a partir de la revolució industrial i que instal·la el culte al 
producte, al consum i que demana l’esclavisme dels individus en treballs impersonals. Per 
contraposició pretén oferir una alternativa, un altre producte: l’art i el treball divertit. Es 
tracta d’un espectacle d’acrobàcia on s’utilitzen tècniques parthener, clown i gimnàstica, 
amb figures arriscades, demostració de força i agilitat, comicitat i bon humor. 
 
Intèrprets:  
Tatiana Hess 
German Cortez 
 
 
 
http://circoclaxon.blogspot.com 
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Mumusic Circus  
 “RODA món” 
Dissabte 28 de maig, a les 19.00 hores 
Diumenge 29 de maig , a les 20.00 hores  
Plaça de les Neus 
 
 
Formats en escoles de circ catalanes i franceses i amb diverses experiències en companyies, 
grups i produccions d’àmbit internacional, els components de Mumusic Circus sempre han 
estat interessats en creacions on la música sempre ha estat present de forma directa i 
innovadora. Desprès de participar junts i per separat en gires per diferents països presenten 
aquest espectacle fresc i efervescent: RODA món 
 
L’espectacle barreja l’acrobàcia, el màstil xinès, les verticals més atrevides, la música en 
directe i moltes sorpreses mes. Els artistes comparteixen un espai escènic, limitat per parets 
invisibles, festes de corda on creix un màstil gris de sis metres i un personatge que juga 
amb el mobiliari i els instruments musicals. La música que en surt està pensada per crear 
ambients i emocions, ressaltar moments, acompanyar l’artista i l’espectador i servir de coixí 
que acompanyi el moviment . 
 
Guió, interpretació i música: Marçal Calvet i Dalmau Boada 
Direcció artística: Clara Poch 
 
 
http://mumusiccircus.com/ 
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Dóna’m una pista  
Noves fórmules de circ emergent 
Dissabte 28 de maig, a les 23.30 hores 
La Vela Vermella 
 
 
“Dóna’m una pista”, neix amb el propòsit de recolzar noves fórmules de circ emergent, tan 
del nostre país com de l’estranger. Aquesta nova activitat posa a disposició dels artistes una 
pista de circ on puguin ensenyar les seves creacions i el seu talent, i ofereix al públic la 
possibilitat de gaudir dels nous marcs expressius i de llenguatge de les arts del circ.  
 
S’hi podrà veure doncs, el millor de les peces dels artistes emergents seleccionats que, en 
breu, actuaran a places, carrers i teatres d’arreu i que de ben segur no deixaran indiferent a 
ningú. 
 
 
Duo Luyol 
Bàscula coreana 
 
Circ Alienzo 
Equilibris acrobàtics 
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Michaël Gueulette “Gromic”  
Demagomixshow 
Diumenge 29 de maig, a les 18.00 hores  
Pineda pati de l’escola Pompeu Fabra 
 
 
Somiador dolç i humilment presumptuós, Michael Gueulette, nascut a Brussel·les va 
començar la seva trajectòria com a aficionat a la màgia, la improvisació teatral, i desprès, el 
món del clown.  
 
En aquesta ocasió ha desenvolupat un espectacle visual, simple i original que, poc a poc, es 
transforma en un espectacle del mateix nom: Demagomixshow 
 
“El nou mestre de màgia mundial apareix per al gran públic! Es tan fort que encara té més 
poders dels que ell mateix pensa! L’única visió del seu art pot despertar uns veritables 
poders màgics que s’amaguen en cadascun de nosaltres.” 
 
Comèdia visual amb toc de màgia. 
 
Intèrpret:  
Michaël Gueulette 
 
 
 
www.gromic.eu 
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Circumstàncies  
15è circ d’hivern Ateneu Popular 9barris 
Diumenge 29 de maig, a les 21.00 hores 
Teatre Principal  
 
Quatre persones estan citades en un lloc on han d’esperar el seu torn. Segueixen les regles, 
s’instal·len en la carpa d’espera. Mentrestant es qüestionen, es descobreixen entre ells. 
Circumstàncies investiga i qüestiona, amb humor i risc, a través del circ i de la poesia, per 
tal de sorprendre’ns i copsar allò que som o que podríem arribar a ser. 
 
Ricardo Gallardo planteja la construcció d’una peça de 70 minuts, relatada pels artistes en 
escena, que sintetitzi i equilibri els aprenentatges de les tècniques circenses i dramàtiques. 
Des del punt de vista de la preparació tècnica i acrobàtica, el projecte contempla un alt 
nivell tècnic, amb especial domini dels equilibris: verticals, bàscula, perxa xinesa i 
manipulació d’objectes. La dimensió dramàtica es presenta estretament lligada a la precisió 
tècnica i contempla un assaig dramàtic sostingut que integra les improvisacions i els 
ajustaments dels diversos aspectes d’un guió. 
 
Idea original i direcció: Ricardo Gallardo 
Amb la Companyia Balagans : 
Manel Rosès Moretó: verticals, bàscula i malabars / Guillermo Aranzana Enriquez: roda cry i 
bàscula / Nilas Kronlid: perxa xinesa, bàscula i acrobàcia / Oscar Karlsson:bàscula, verticals, 
trampolí i acrobàcia. 
Música original de Juan Cristobal Saavedra; disseny il·luminació de Quico Gutierrez: 
escenografia de El Taller de Lagarto; vestuari de l’Alex de Pozoña  
 
www.ateneu9b.net/circumstancies 
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La Fucina de Circo  
 “Harmonaria i il viagio di una crinolina” 
Diumenge 29 de maig, a les 22.30 hores 
La Vela Vermella 
Companyia resident al Centre de Creació i Producció de Circ LA VELA 
 
Aquest és un espectacle que barreja el tradicional amb el modern, utilitzant diferents 
llenguatges: teatre - dansa, circ i música. Un espectacle en continua transformació. Un 
conte rocambolesc sobre l’ànima i la soledat com a moment creatiu i d’alliberament.  
 
En un viatge imaginari i fora del temps, una dama es lliura de la seva poderosa crinolina per 
deixar-se conduir pel que li suggereix el cos, fins a sortir dels límits de la raó. 
 
Martina Nova presenta un gegantesc instrument musical, composat per campanes tubulars i 
cables d’acer, penjat a 8 metres d’alçada. Ella s’embolica a una tela que penja i amb les 
seves evolucions toca aquest gegantí instrument. Música creada amb el moviment, cables 
lluminosos que s’encenen, contestant als lleus tocs de l’acròbata. 
 
Idea i realització: Martina Nova 
Assessorament artístic: Doriana Crema 
Música: Gipo Gurrado 
Desenvolupament software: Manuel Benyacar 
Projecte mecànic: Francesc Nova 
Llums: Vicenzo Caruso 
Vestuari: Esprit Nouveau 
 
 
www.martinanova.com 
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Festa de Cloenda 
Diumenge 29 de maig, a les 23.30 hores 
La Vela Vermella 

 
 
 
Informació del Trapezi 2011 
 
Punt de Trobada i Activitats Interactives – Pati de l’escola Pompeu Fabra 
 
Espai de trobada amb tota la informació pràctica sobre les activitats del Festival. 
Tallers i actuacions de circ durant tot el dia. 
Horari: d’11 a les 13h i de les 17 a 20 hores 
 
FIRAIRES I CURIOSITATS – PLAÇA DE LA VILA 
Números i espectacles de curta durada, jocs per a totes les edats. La Plaça de la Vila ens 
convida a passejar i a descobrir-hi els petits móns que hi amaga. 
Horari: d’11 a les 13h i de les 17 a 20 hores 
 
LA VELA. CENTRE DE CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE CIRC  
La Vela és un centre de producció i creació per a artistes i companyies de circ ubicat al 
costat de la Masia d’en Cabanyes, en funcionament des del 2006. Totes les activitats es 
realitzaran dins la Vela vermella o al seu voltant.  
Servei continuat de menjar i bar durant tot el Festival.  
 
EXPOSICIÓ DE MANEL SALA “ULLS” 
Fotografies de Circ. 
Sala TOC. C/Sant Sebastià, 11 
Horari: Dissabte i diumenge de 12 a 14 h i de 18 a 20 h. 
Entrada lliure. 
 
VENDA D’ENTRADES I INFORMACIÓ 
Cruïlla Francesc Macià – Rambla  
Venda anticipada des del dia 23 de maig de les 17 a 20 h  
Una hora abans a la taquilla de cada espai. 
Preus : 5 € per cada espectacle de pagament. 
Els espectacles de pagament són els programats en espais tancats:Teatre Principal i a La 
Vela. La resta d’espectacles i tallers són gratuïts. 
 
 
 
Més informació del Festival : www.vilanova.cat/trapezi i al facebook 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2011 
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