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CircPicat

Cinc minuts i obrim portes...
El regidor de sala és qui, entusiasmat, avisa amb aquestes 
paraules màgiques a tècnics, actors i actrius que esperen 
rere escena.

La veu ressona plena d’il.lusió i es rep com una dolça 
melodia que agita les seves pulsacions. Nervis, emoció, 
responsabilitat...

Trapezistes, acròbates, malabaristes... es conjuren amb un 
#laculturatambécura i esperen amb emoció que el tècnic, 
ah!, el Tècnic. Imprescindible i necessari, obri el llum vermell 
que marca el senyal perquè tot comenci...ara!

Una respiració més i surten a escena amb la ferma convicció 
d’acaronar ànimes, de sanar cors fatigats per tants mesos 
d’incertesa, d’arrencar rialles que semblin infinites, perquè 
sí, #laculturatambécura

Diuen que #siesvolespot i hem après a voler i poder amb 
la mateixa energia amb qué l’espectacle va fluint sobre 
l’escenari. Valentia i respecte, es barregen amb els batecs 
d’equips artístics que han esperat pacients que arribi avui. 
Que han sospirat somniant el moment de regalar el seu 
preuat tresor al públic que, decidit i confiat, omple el pati de 
butaques, perquè sí, #laculturaessegura

Passeu i vegeu... en cinc minuts obrim portes...

MIREIA PERNA SOLER
Regidora de cultura de l’ajuntament d’Alpicat



DIA COMPANYIA ESPECTACLE HORA ESPAI

dijous 10 júlia Farrero teia 22:30 1

divendres 11
penélope & 

aquiles
el senyor de les 

baldufes
12:00 1

divendres 11 sound de secà posse 19:30 2

divendres 11 sound de secà sabor 22:30 2

divendres 11 el que ma queda antipasti 20:30 1

divendres 11 puppae company otto 23:00 3

dissabte 12
teatre mòbil + 

marcel gros
remember show 12:00 3

dissabte 12
my santa 
company

contigo me voy 19:30 2

dissabte 12 circ vermut absurd 20:30 1

dissabte 12 puppae company otto 23:00 3

diumenge 13 the sullivan’s total glamour 12:00 1

diumenge 13 guga & silvIa
el rey de la 
acrobacia

19:30 2

diumenge 13 cia vaques ye orbayu 20:30 1



Trapezi moviment del cos

Edat recomanada a partir de 7 anys

Día: 10 de setembre

Durada: 50 minuts

Hora: 22:30

Espai: 1

Manipulació de Baldufes, clown

Adreçat a tots els públics

Día: 11 de setembre

Durada: 50 minuts

Hora: 12:00

Espai: 1

“teia”
En un context rústic i amb la tra-

dició pirenaica de les falles com 

a Font d’inspiració, neix una peça 

entre  el moviment i el Trapezi, 

amb un llenguatge simple i visual, 

on conviuen la tradició i la contem-

poraneitat. Un Espectacle de circ 

on tot es construeix i es transfor-

ma.

júlia
farrero

“EL SENYOR DE LES BALDUFES”

Refinat. Radiant. Grandiloqüent. 

El senyor de les baldufes ve des 

de llocs desconeguts per a cap-

turar-nos amb el seu misteri i 

presentar-nos l’univers baldu-

fesc que ha creat, on cada bal-

dufa engendra una vida propia 

que esdevé un món únic i deli-

rant. & aquiles
penélope 



Percussió, Dansa

Tots els públics

Día: 11 de setembre

Durada: 25 minuts

Hora: 19:30

Espai: 2

Percussió, Dansa

Tots els públics

Día: 11 de setembre

Durada: 25 minuts

Hora: 22:30

Espai: 2

Un Espectacle de percussió ple 

de sorpresas i improvisació. Els 

segarrencs transformen el ca-

rrer en un gran escenari i aconse-

gueixen que ningú es quedi indife-

rent.

Un show divertit que farà que no 

puguis despistar-te ni un moment, 

on tothom s’acaba movent al seu rit-

me.

“posse”
Música, moviment, veu i expressió. 

Un Espectacle que ens convida 

a sortir de les nostres cases per 

compartir un lloc i un moment. 

Posse és una peça que parla de 

la comunitat, de sumar i de co-

nectar. Entendre la percussió com 

un llenguatge de comunicació i 

no com una simple eina d’anima-

ció.

de secà
sound

“sabor”

de secà
sound



Teatre de carrer, circ, màgia

Tots els públics

Día: 11 de setembre

Durada: 50 minuts

Hora: 20:30

Espai: 1

Titelles, música

A partir de 5 anys

Día: 11 i 12 de setembre

Durada: 20 minuts

Hora: 23:00

Espai: 3

“ANTIPASTI”
Dos cuiners Napolitans, a punt 

per preparar la millor recepta de 

tots els temps. Malabars amb ver-

dures, tamàquets de robot, mú-

sica amb  les olles i màgia amb el 

foc.

“OTTO”
Otto és un Espectacle de titelles de 

20’ adreçat a tots els públics, on la 

manipulació i la música en directe, 

ens duran a un imaginari del qual 

no en voldrem sortir. Un magnífic 

Espectacle de titelles per adults, on 

tota la familia s’hi trobarà cómo-

da…

EL QUE
Ma QUEDA

PUPPAE
 COMPANY



Teatre, clown

Tots els públics

Día: 12 de setembre

Durada: 50 minuts

Hora: 12:00

Espai: 3

Dansa

Tots els públics

Día: 12 de setembre

Durada: 25 minuts

Hora: 19:30

Espai: 2

Dos éssers intentant compartir 

els seus universos. L’encreuament 

de dos vides intentant fer-ne una. 

Allò fluid, allò incòmode, la repe-

tició, allò inabastable.Espectacle 

on s’entrellaçen tècniques acro-

bàtiques amb una técnica ex-

quisida, amb  el Trapezi i la roda 

Cyr. 

“remember show”
Remember show és un espectacle 

on Teatre Mòbil i Marcel Gros es re-

troben després de trenta anys i fan 

un homenatge a l’ofici, al riure, a 

l’humor i a l’amistat reinterpretant 

els seus llegendaris números de 

clown. 

“contigo me voy”

my santa

MARCEL GROS
TEATRE MÒBIL +

company
my santa



Bicicleta acrobàtica, Roda Cyr, rul.lo d’equilibri, malabars

Tots els públics

Día: 12 de setembre

Durada: 50 minuts

Hora: 20:30

Espai: 1

Acrobàcia, monocycle, malabars, clown.

Tots els públics

Día: 13 de setembre

Durada: 50 minuts

Hora: 12:00

Espai: 1

“Absurd”
Circ Vermut presenta “Absurd”, la 

seva segona creació amb una gran 

varietat de tècniques de circ, ritme 

de carrer i molt d’humor. La bicicle-

ta acrobàtica, la roda cyr amb patins 

i el rul·lo d’equilibri, són algunes de 

les tècniques que conformen el 

show i que faran les delícies de petits 

i grans. 

“total glamour”
Dos experts artistes de circ, una 

acróbata i un  malabarista, que a 

partir de la sencillesa, ens transpor-

ten als inicis del circ clàssic. Acrobà-

cies impossibles, monocicle i ma-

labars, executats a la perfecció per 

una parella amb una llarga trajec-

tòria.

vermut
circ

 sullivan’s
the

FOTO: El Vallenc 



Acrobàcia, clown, humor

Tots els públics

Día: 13 de setembre

Hora: 19:30

Espai: 2

Acrobàcia, teatre de carrer, clown

A partir de 5 anys

Día: 13 de setembre

Durada: 45 minuts

Hora: 20:30

Espai: 1

Un Espectacle de circ rural trash… 

dos homes madurs i contundents 

creen una peça desequilibrada, gro-

tesca… una dansa desacompassa-

da de bèsties desolades. Un duet de 

clowns desfasats que tracten de se-

duïr… fent equilibris sense trampa, 

amb taules,  cadires, ampolles de 

cava. 

“el rey de la acrobacia”
Guga & Silvia presenten “The King 

of acrobatics”, un espectacle de circ 

on es barregen tècnica, humor i 

creativitat. Caiguda rera caiguda es 

crea una gran confusió, però, amb 

elegància i carisma aquests dos 

personatges aconseguiran supe-

rar les situacions menys inespera-

des.

“ye orbayu”

my santa

guga &
silvIa

cia
vaques



NORMES D’ACCÉS ALS ESPECTACLES

-L’entrada al recinte es realitzarà per ordre d’arribada

-Les entrades no són numerades, intenteu arribar amb suficient 
temps per evitar aglomeracions.

-Hi haurà responsables de l’organització vetllant l’entrada de 
públic acreditat i que es mantinguin totes les mesures de seguretat, 
tant a l’entrada al recinte com a dins, abans, durant i després de 
l’espectacle.

-Per entrar al recinte serà obligatori l’ús de la mascareta.

-L’organització aportarà els gels desinfectants per a tots els 
assistents abans d’entrar al recinte.

-El públic estarà en grups de dos cadires. La distància serà la 
recomanada per mantenir la seguretat  de tothom.

- L’entrada que acrediti l’accès es rebrà per correu electrònic 
en format PDF. Caldrà mostrar-la a l’organització per accedir al 
recinte. Es podrà portar en qualsevol format.

- Un cop acabada la representació, caldrà  esperar  el torn de 
sortida  per  evitar  aglomeracions. 

- L’organització es reserva el dret d’admissió davant les persones 
que no respectin les normes.



VENDA D’ENTRADES

-Les entrades es podràn adquirir a través de www.alpicat.cat/
entrades.

-Tothom qui vulgui asistir a qualsevol espectacle del festival, ho 
haurà de fer amb entrada.

-Les entrades s’hauràn d’aquirir de forma individual.

-El preu de les entrades serà de 2€, per a totes les funcions i 
per a tots els públics a partir de dos anys. La recaptació de les 
entrades venudes anirà destinada al BANC D’ALIMENTS DE LLEIDA 
I COMARQUES.

-Les persones que desitgin entrar a un espectacle amb infants 
menors de dos anys i es puguin posar a la mateixa cadira, no 
caldrà que comprin més d’una entrada. Els menors de dos anys no 
podràn ocupar una cadira. 

Des del festival Circpicat i l’ajuntament d’Alpicat, volem col.
laborar en l’ajuda a les persones que están passant dificutats 
derivades de la crisi sanitària del covid19. Per aquest motiu, 
els diners recaptats amb la venda d’entrades dels espectacles 
del festival, aniran destinats al BANC D’ALIMENTS DE LLEIDA I 
COMARQUES.
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