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El Festival de circ emergent Circorts arriba als 
22 anys de vida 

 
 El projecte busca promoure el circ emergent, la inclusió i la cohesió social 
 El Circorts tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de juny a la plaça de Ceràmiques 

Vicens 
 Per les circumstàncies a causa de la covid-19, l’aforament serà limitat i serà 

imprescindible fer la reserva prèvia dels espectacles 

 
Espectacle de l’edició anterior del Circorts 

Com cada any, durant tres dies, les pistes de circ del carrer Benavent i de la plaça de les 
Ceràmiques Vicens es tornaran a omplir de vida, somriures i art circense. 
Una nova edició d’aquest festival que apropa, de forma gratuïta, aquest art sense fronteres 
d’edat, llengua o estatus econòmic a tots els públics, alhora que fa una aposta clara per 
promocionar els artistes emergents i el circ de qualitat a tots els públics. Enguany el Festival 
comptarà dos espectacles accessibles per a persones sordes (amb subtitulació i intèrpret en 
llengua de signes), que seran la inauguració amb l’himne i l’espectacle “Sin Ojana”. A més, 
l’espectacle “Los Viajes de Bowa” serà accessible per a persones amb discapacitat visual. 
 
22 anys de circ emergent 
 
El Circorts és un festival de circ, organitzat pel Districte de les Corts, que se celebra al territori,  
concretament a la plaça de les Ceràmiques Vicens, i que pretén ser punt de referència 
d’espectacles professionals, defensor del circ emergent, obert a altres disciplines tot 
interrelacionant diferents llenguatges artístics, amb una amplitud d’horaris per arribar a tots els 
públics i amb accions de participació per a la dinamització dels serveis i equipaments existents 
al territori. 
A més, al festival hi col·laboren el Casal de Joves de les Corts i l’espai Jovecardí, així com 
l’Associació de veïns i veïnes de Camp Nou i el Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts, per tal 
de reforçar els vincles del certamen amb el barri. 
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Programació professional i de qualitat de circ emergent i inèdit a la ciutat 
 
La programació del Festival Circorts pretén fidelitzar al públic general, tant veïnal com de ciutat, 
i sorprendre al sector professional amb propostes encara no exhibides a la ciutat de 
Barcelona.  
 
El principal objectiu del certamen és fer una programació de qualitat, equilibrada i que doni 
visibilitat al màxim de col·lectius vulnerables i disciplines circenses. Alhora pretén 
relacionar-se amb el territori a través de la participació dels infants de les escoles del districte 
en l’acte d’obertura, oferir un espai professional als joves aprenents de circ a la cloenda i 
esdevenir un festival cohesionador, inclusiu i emergent.  
 
El Circorts també és aparador per a espectacles en procés de creació que s’exhibeixen per 
primera vegada, ajudant a potenciar-ne la seva professionalització. A més, aquest certamen 
local busca establir la sinèrgia amb altres festivals catalans i estatals, a través de 
coproduccions i programació compartida.  
 
Enguany es manté la distribució dels quatre espais, tres escènics i un per tallers, per tal de 
dur a terme una programació continuada. La distribució estratègica dels espais permet 
aconseguir una programació rica i variada amb diferents especialitats. 
 
OFF Circorts 
 
Encetem el OFF Circorts, segell que pretén agermanar totes les manifestacions circenses que 
es duen a terme al districte de les Corts amb l'objectiu de potenciar la difusió i treballar 
conjuntament amb els equipaments culturals del territori. Aquesta programació pretén anar en 
paral·lel al festival i estendre’s al llarg de tot el cicle cultural anual. D’aquesta manera es pot 
donar cabuda a altres propostes relacionades amb el circ com exhibició de documentals inèdits 
o exposicions de fotografies de les diferents edicions 
 
Premi Circorts al Festival Circada 
 
Una de les apostes més potents a l’hora de potenciar la projecció del Festival és el premi que 
es dona al nostre Festival amic, Circada, de Sevilla. Aquest premi, consta en la representació 
del guanyador/a a la propera edició del Festival Circorts. El Festival Circorts otorga el premi 
Circorts, dins la secció de Panorama, a l’espectacle “Sin Ojana” de la companyia Chicharrón. 
 
Un escenari ple de color 
 
Des del mes de setembre, el carrer Benavent brilla més que mai amb el mural de Cristian 
Artigas Fustel, de 55 metres i mig. Paisatges, guitarres, pallassos, carpes de circ, foc, 
putxinel·lis i, fins i tot, un Pau Farinetes molt original. El procés de creació d’aquest gran mural 
circense ha estat un treball col·laboratiu de l’artista amb el jovent del Casal de Joves de les 
Corts, que van participar expressant què significava per a ells i elles el circ i el barri. 
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Divendres 18 de juny 
 

17 a 18 h Tallers de circ amb la CIA. LA JARRA AZUL  

Enguany s’arranca la tarda del divendres amb la proposta del taller de circ. D’aquesta manera, 
mentre els joves artistes de l’Escola Lavínia es preparen per a la seva interpretació de l’himne 
“Al Circorts tot i cap”, els infants que esdevindran públic poden gaudir dels tallers de circ.    

 
ESCENARI GUINGUETA 
  
18 h Actuació de Cia. Tresca i la Verdesca i BUFA&SONS tot interpretant l’Himne del festival 
“Al Circorts tot i cap” amb la participació dels nens i nenes de l’Escola Lavínia. Es busca 
potenciar l’aprenentatge de la lletra per part del públic.  
Aquest himne fou composat fa anys per un veí de les Corts i  artista referent en el sector del 
circ, Joan Ramón Graëll.  
 

La Tresca i la Verdesca és un grup de 
música per a tota la família que aposta pels 
espectacles de creació i per un repertori 
amb cançons de composició pròpia. Ells 
varen compondre la melodia de l’himne i 
duen a terme els assajos preparatius amb 
l’alumnat de l’Escola Lavínia. 
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ESPAI MURAL 
 
19 h Actuació de Cia. Industrial teatrera  amb l’espectacle “Herència”  
 
 
Un espectacle en clau de clown sobre el 
món que deixem. Dos personatges dins 
d’un abocador. Un viatge tendre i divertit 
per 
transformar la nostra Herència. 

 
 
ESCENARI GRAN   
 
20 h Actuació de la Júlia Farrero  amb l’espectacle “Teia” 
 
 
En un context rústic i amb la tradició 
pirenaica de les falles com a font 
d’inspiració, sorgeix una peça entre el 
moviment i el trapezi (o la seva simbologia) 
a través d’un llenguatge simple i visual. 
A través del cos i la fusta l’artista parla dels 
seus records, d’ella, del seu padrí i 
d’aquelles persones de mans arrugades i 
peus arrelats a la terra. Un escenari en 
construcció on tot es transforma i on a 
través de l’imaginari s’entreveuen les 
contradiccions de l’ésser humà. 
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Dissabte  19 juny 
Dissabte comptarà amb una programació non-stop d’activitats. 
 
ESPAI TALLERS  
 
11 a 14 h i de 17 a 19 h Tallers de circ amb la CIA. LA JARRA AZUL   
 
 
"La Jarra Azul" és l'esforç de joves pels 
joves. Un equip renovat d'amants del teatre i 
les arts escèniques que volen continuar 
creixent i impulsant projectes col·laboratius 
per què el jovent dels nostres barris puguin 
enriquir-se d'oportunitats úniques. Com a 
col•lectiu compta dins l’equip amb persones 
amb discapacitats físiques o mentals que 
poden exercir perfectament com a formadors 
de tallers de circ de carrer. 

 
 
ESCENARI MURAL 
 
11 h Actuació de La Gata Japonesa  amb l’espectacle “Los Viajes de Bowa” 
 
 
Una viatgera guiada per una obsessió: 
descobrir que hi ha després dels missatges 
tancats en ampolles llançades a la mar. 
Un nou lloc en el qual enterrar les seves 
arrels i tirar-se a volar. Màgia, equilibris, 
acrobàcia aèria, humor i poesia seran els 
companys de Bowa en aquest viatge. 
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ESCENARI GRAN   
 
12 h Actuació de la Las Sistars amb l’espectacle “Dai, ma aspetta” 
 
 
Dues dones, dues cadires i un xiclet. El 
moviment i els portés acrobàtics recorreran un 
viatge poètic i absurd nascut del temps 
mort. És que quan esperem, el temps 
es converteix en buit? Què et passa quan 
esperes? 

 
 
ESCENARI  GUINGUETA  
 
13 h Actuació del Circo La Raspa amb l’espectacle “Felpudaman y escobilla” 
 
 
Els únics, els incomparables, els millors 
superherois de la galàxia són aquí. Ells són 
”FELPUDOMAN” i el seu ajudant 
“ESCOBILLA”. Són una parella genial que 
netegen junts la ciutat, amb la seva força total 
protegeixen la nostra llar per a derrotar als 
gèrmens i vèncer a la brutícia. 
Ells dos seran els triats per a representar a 
tots el superherois de la galàxia en el XLVI 
congrés mundial de superherois. 
Tenen el deure de netejar aquesta galàxia, 
perquè aquesta molt bruta! 

 

 
ESCENARI GRAN 
 
18 h Actuació del Circ Pistolet amb l’espectacle “Potser no hi ha final” 
 
Un escenari desordenat...els acròbates 
arriben tard...i el músic, on és? 
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou 
espectacle. Un portor que mana i ho vol 
controlar tot i que ningú li fa cas... Un àgil-
verticalista desmanegat, juganer i amb molt 
de ritme... Un acròbata novell i despistat i amb 
poca auto-estima... I un músic amb deliris de 
grandesa i records d’un passat millor... 
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ESPAI MURAL 
 
19 h Actuació del Chicharrón amb l’espectacle “Sin Ojana” 
 
Chicharrón, última baula d'una dinastia 
flamenca, porta el ”carromato” on guarda la 
penya flamenca familiar, en la qual fusionarà 
els ritmes i compassos del Flamenc amb els 
malabars. Sin Ojana significa sense mentides, 
sense hipocresies. 
Un mestissatge d'arts en el qual entre l'humor 
i el drama, ens atraparà per a col·locar unes 
pigues a les nostres vides. 

 
 
ESCENARI GUINGUETA 
 
20 h Actuació del Las XL amb l’espectacle “Degeneraté” 
 
Després de 7 anys d'èxits repartint humor, 
amor i música pels escenaris de la geografia 
espanyola amb l'espectacle “Abandónate 
mucho”, les XL presenten, per primera 
vegada a Madrid, el seu nou xou que fa 
miques la visió predominant de “la dona” per a 
aconseguir un ressorgiment de “les dones”. 
Un festí de llàgrimes i riallades, de 
Contradiccions personals i col·lectives, 
d'imposicions i de rebel·lia en un emocionant 
espectacle amb música en directe. 
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Diumenge  16 de Juny 
 
ESPAI TALLERS  
11 a 14 h. i de 17 a 19 h Tallers de circ amb la CIA. LA JARRA AZUL 
 
ESPAI MURAL 
  
11 h Actuació de  la CIA. GUGA & SILVIA amb l’espectacle “Here we go”  
 
“Here we go!“ és un espectacle de circ, 
l’espectacle més gran del món, on trobareu 
els millors acròbates, equilibristes, 
trapezistes... de la dècada dels 90. 
I com no podria faltar en els millors dels circs, 
un sorteig! 
Aquest espectacle es caracteritza per barrejar 
circ, humor, elegància, creativitat i també, tot 
s’ha de dir, el glamur que mai no ha minvat de 
l’època daurada d’aquests peculiars 
personatges de circ old –fashioned. 

 
 
ESCENARI  GRAN   
 
12 h Actuació de la CIA. DUO LAGOS amb l’espectacle “Oveja negra”  
 
No seguir els costums, anar en contra del 
corrent. Ser diferent pot ser molt complicat i 
no sempre serà ben entès. 
Una història acrobàtica marcada pels jocs de 
rols, la confiança i el lliurament. 
Un homenatge a totes aquelles persones que 
van haver d'amagar la seva identitat per a 
desenvolupar-se i expressar-se. 
Dues Ovelles Negres unides creant el seu 
propi ramat. 
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ESCENARI GUINGUETA 
 
13 h  Actuació de la Cirquet Confetti amb l’espectacle “A la Fresca” 
 
Tres personatges i una cadira gegant surten a 
prendre la fresca, provocant diferents 
situacions còmiques. 
Espectacle inspirat en accions quotidianes. 
Visual i amb poques paraules. 

 
 
ESCENARI XIMENEIA 
 
18 h Actuació de Sal Espectacles amb l’espectacle “Mudança” 
 
La Madalena ha trobat un pis nou perfecte per 
anar-hi a viure. 
Per fer la mudança ha decidit demanar ajuda 
al Ron, el seu tiet. 
Entre maletes, caixes, paquets i baguls el Ron 
i la Madalena es trobaran amb situacions de 
tots colors que els faran treballar en equip per 
poder sortir-se’n. 

 
 

ESPAI MURAL 
 
19 h  Actuació de la Dikotomia amb l’espectacle “E. GO” 
 
[´e.go] és la confrontació dels diferents 
personatges que conviuen en una persona i 
dels diferents jos que habiten en cada 
personatge. 
Un viatge emocional i emocionant en el qual 
les maces són protagonistes de l'escena, 
convertint aquest exercici d'introspecció i 
arriscada -gairebé temerària- exposició en un 
autèntic homenatge a aquest element 
circense. 
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ESCENARI GRAN 
 
20 h  Actuació de la Cia. Nin-yo Performance amb l’espectacle “Queensy “Las Brujas” 
 
 
Les bruixes són personatges femenins que 
durant anys han estat part essencial 
d'històries, mites i llegendes de la humanitat, 
a vegades per a bé, a vegades no. 
 
En Cabaret Queenys abordem el tema i els 
personatges des d'una perspectiva lúdica, 
cultural i alguna cosa clownesca a través de 
la dansa, l'acrobàcia aèria i els discursos 
escènics. 
 
En aquest espectacle participen l’alumnat del 
col·lectiu LGTBI dels tallers del Centre Cívic 
de Tomasa Cuevas.  
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