


programacio

11.00 h. 12.00 h. pg. de la Mar Mediterrània

12.00 h. 13.00 h. pg. Marítim

18.00 h. 18.55 h. Pl. de la Vila

18.55 h. 19.50 h. c. Major / pl. mural Festa Major

19.30 h. 20.30 h. pl. del Castell

20.15 h. 20.55 h. pl. Jaume Marse

20.55 h. 21.25 h. pl. del Mercat

22.00 h. 22.45 h. pl. del Mercat

22.45 h. 23.25 h. pl. del Mercat

23.25 h. 23.30 h. pl. del Mercat

17.30 h. 18.10 h. pl. Santa Maria

INICI FINAL UBICACIÓ



Itinerant Cercatta de Nassos 
(Cia Pep Callau i Pesicolen)

Itinerant Circus Freak Show (Infestum)

Itinerant Nas Arrelat (Cia Mabsutins)

Itinerant Hats (Cia Jam)

Itinerant Amb P de Pallasso (Cia Sabanni)

Itinerant Back 2 Classics (Cia Planeta Trampolí)

Itinerant Wet Floor (Cia Cris-is)

Itinerant Sidecar (Cia Pessic de Circ)

Itinerant MiraT (Cia Circ Pànic)

Itinerant Fi de Festival (Boni &Dani)

fix Les vacances de Madame Roulotte
(La Bleda )

TIPUS ESPECTACLE (COMPANYIA)

Tots els espectacles els presentaran els mestres 
de cerimònies Boni &Dani



CERCATTA DE NASSOS

En Pep Callau i Els Pepsicolen es retroben al 
passeig de la Mar Mediterrània de Cubelles
 amb el pallasso que tots portem a dins. Un 
gran vehicle musical, des d´on en Pep i els seus 
músics es fan seguir pel camí de la diversió i de 
l’espontaneïtat. 
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Cia Pep Callau i Pepsicolen. Espectacle 
......................................................



......................................................
CIRCUS FREAK SHOW 

Ja se senten els passos d'en Ferran arribant pel 
passeig Marítim... I tambors... I guitarres... Arriba 
la festa! Des de domadors steampunk fins a 
ballarines tribals; tot el que sigui color, màgia 
i diversió s'aglutina en aquesta cercavila que et 
farà somiar. El gran elefant marca el ritme, els 
clowns reparteixen globus, la música no para...! 
Circus Freak Show d'Infestum s'ha de viure!

Infestum
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......................................................

LES VACANCES
DE MADAME ROULOTTE

La Pallassa Bleda se'n va de vacances. Té una 
magnifica caravana que l'acompanya. Està tot a 
punt per passar un bon dia de càmping. Arriba al 
lloc on creu que serà perfecte per passar el seus 
dies de relax. Allà té una gran sorpresa: hi ha un 
munt de gent que l'espera i vol passar amb ella 
aquesta estona. El bon humor respirarà per tot 
arreu, els ocells, les flors, els arbres, la gent..., tot 
amb gran felicitat. Però no tot serà perfecte! 
Segur que aquestes vacances esdevindran un 
veritable record per sempre més.

Cia La Bleda
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......................................................
NAS ARRELAT

El pallasso Denguito, carablanca i artista de circ 
tradicional, ha tornat a la pista! Avui es disposa a 
oferir una selecció dels millors números de la 
seva llarga trajectòria artística. Per celebrar el 
retorn ha contractat a tres músics d’orquestra 
professionals amb un llarg recorregut en el món 
de la música de karaoke, anomenats Peshosho, 
Birutilla i Fúfur. Però aquests tres músics resulten 
ser tres pallassos delirants, tres pallassos posseïts 
pel poder del Nas arrelat, que convertiran el 
retorn d’en Denguito en un show esperpèntic 
d’ensurts i moments imprevisibles. 

Cia Mabsutins
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HATS

Una vida acomodada, sense sobresalts, 
rutinària, mecànica, sense sortir de la zona de 
confort. O una vida somniada, creativa, plena 
d’imaginació, d’idees, una vida feliç però 
arriscada. JAM aconsegueix transmetre’ns 
aquest dilema d’una manera entranyable, 
divertida i encisadora. Amb un estil propi, 
marca de la casa, teixeix la que ha estat fins al 
moment la seva creació més personal.

Cia JAM
......................................................
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AMB P DE PALLASSO

Amb P de Pallasso és un espectacle fresc i divertit 
que trenca la quarta paret i posa cara a cara al 
públic i un pallasso amb les seves bogeries. 
Números de màgia, clàssics de tota la vida, però 
amb una mirada renovada. Sense més pretensions 
que les de fer passar una bona estona, en 
Sabanni ha compilat un recull d’alguns dels 
seus millors números, els ha acompanyat de la 
música en directe del pianista Joan Vallcorba i 
ha preparat una posada en escena molt acurada.

Cia Sabanni
......................................................



BACK 2 CLASSICS

Planeta Trampolí proposa un espectacle de llit elàstic 
fresc, proper i íntim per a tota la família on el circ més 
clàssic es fusiona amb cultures urbanes a través del 
ball, la música i l’art del turntablism (scratch amb vinils). 
Una proposta on el llit elàstic pren vida pròpia entre les 
bogeries i acrobàcies del seu protagonista. Un viatge al 
passat que més ens enamora, ple d’humor, poesia, ritme 
i caramboles que canviaran el concepte que tenim del 
llit elàstic. Sol a l’habitació. Dos tocadiscos capaços 
d’esprémer el so de qualsevol objecte i un munt de 
ritmes per explorar. Ningú mira, és moment de perdre la 
vergonya i sentir la llibertat de ser un mateix. Deixar de 
tocar de peus a terra o, millor encara!, fer-lo trontollar 
amb les nostres passes. Esdevenir tot allò que anhelem 
i gaudir d’allò que ens és prohibit quan ens miren. 
Ratllar discos de vinil, trencar-los i fer-los volar, enfonsar 
el somier del llit, cantar a ple pulmó i ballar fins a 
l’extenuació. Més ritme, més acció, més emoció, més de 
tot! A-a-aaixò es ba-ba-bo-back 2 classiiiics!

Cia Planeta Trampolí
......................................................
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WET FLOOR

L’espectacle és a punt de començar. La Mostra 
ha contractat els serveis de l’empresa Wet 
Floor, amb més de 30 anys d’experiència 
professional. Una dona de la brigada de neteja 
és l’encarregada de condicionar l’escenari. 
Una tasca senzilla, que es convertirà en una 
missió impossible abocada al desastre. Una 
comèdia eixelebrada que et farà perdre els 
nervis i morir-te de riure!

Cia Cris-is
......................................................
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SIDECAR

Un viatger arriba a la plaça. No ho fa amb un 
vehicle qualsevol, sinó amb una  extravagant 
moto amb sidecar plena de mapes, indicacions i 
artefactes d’altres temps. Així desfilarà per la 
plaça mentre intenta dominar el seu sidecar, 
fent mil i una acrobàcies amb la perxa xinesa, 
els patins...

Cia Pessic de Circ
......................................................
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MIRA T

Una gran balança dreta al mig de la pista. 
Comença un joc de mirades. Mirar, mirar‐se, 
confrontar la pròpia solitud sense autocom-
plaença. Riure, riure's d'un mateix. Buscar 
l'equilibri, tot oscil·lant, girant, ballant. Una 
decisió important que et pot canviar la vida. 
Viure a la recerca d'un lloc al món, moguts per 
la por, l'esperança, la resignació o la il·lusió. 
Cadascú amb la seva balança interior, que 
oscil·la entre un sentiment i l'altre. 
Un espectacle de perxa xinesa. Una reflexió 
sobre la fràgil condició de l'ésser humà i sobre 
l'equilibri il·lusori de la vida.

Cia Circ Pànic
......................................................
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BONI & DANI 

Boni i Dani Patillas, dos habituals de l'escena 
circense catalana, seran els encarregats de 
presentar tots els espectacles amb tot l’humor 
de què fan gala des de fa uns quants anys. 
Seguiu-los i no us perdeu res del que us 
presentin.

Presentadors
......................................................






