
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Som companyies d’artistes amb esperit nòmada i itinerant, sabem 
que en aquesta terra hi estem de pas, carretegem els nostres estris 
i andròmines amunt i avall per tal d’ocupar els carres i places amb 
les nostres propostes. 
 
Ens uneix el nostre esperit lliure i transhumant i no podem viure 
sense l’escalf del públic. Per això hem decidit trobar-nos i convidar-
vos! 
 
 
Perquè mai ens aturem i sempre hem estat punta de llança.  
 
Perquè volem seguir fent comunitat.  
 
Perquè creiem en la cultura segura, responsable i necessària.  
 
Perquè volem seguir festejant la vida.  
 
Contra virus i marejos presentem la primera trobada de carpes i 
espais escènics UNIVERSOS AMBULANTS.  
 
El moviment es demostra caminant i entre bambolines, a l'altre 
costat del mirall, a la cuina de les il·lusions, entre maquillatge i 
purpurina ...  
 
 
Un any llarg i difícil que ens ha privat de la trobada més esperada, 
la trobada amb vosaltres, el públic. !!!! 
 
Per això et convidem a aquesta gran trobada !!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA  

 
 
 
 
DIJOUS 25 DE MARÇ 
 
CONCERT INAUGURAL 
MICRO BRASS 
I totes les companyies convocants de la trobada  
20:00 h - Espai: : TEATRO SOBRE RUEDAS – Plaça de la Vila  – Preu: 5€ 
 
MICRO BRASS és una petita brass band amb 
gran energia. La banda toca peces originals que 
fusionen estils ben diversos com New Orleans, 
Balkan, Funk o Reggae. Una banda variable per 
ballar o per escoltar atentament. 
Músics:  
MATTEO FRAU, KARL STETS, LUCA TAPINO, 
JOAN COT ROS, EMANUELE FIANDRI 
 
Teaser: 
https://www.youtube.com/watch?v=hstEG8kgyNc 
Música: 
https://soundcloud.com/microbrass 

 
Som companyies d’artistes amb esperit nòmada i itinerant, ens uneix el nostre esperit 
lliure i transhumant i no podem viure sense l’escalf del públic. Per això hem decidit 
trobar-nos i convidar-vos! 
 

Perquè volem seguir festejant la vida! 
Un brindis per la trobada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hstEG8kgyNc
https://soundcloud.com/microbrass


DIVENDRES 26 DE MARÇ 
 

TEATRO SOBRE RUEDAS  
presenta: 
AMBICIONS  
18:00h - Espai: TEATRO SOBRE RUEDAS – Plaça de la Vila – Preu: 5€ 
 
Un espectacle de carrer i espais singulars amb música en 
directe, ple de poesia i humor. Una dona violinista ve per 
oferir el seu concert. Per a ella "la mida sí que és 
important": cada vegada vol més, tocar més, arribar al 
súmmum. La seva necessitat de pujar al més alt i donar al 
públic el millor d’ella mateixa, desembocarà en un èxtasi 
del que potser no podrà baixar. 
L'ambició és el desig ardent de posseir riqueses, fama, 
poder o honors. 
Fins on estem disposats a arribar? 
 
ARTISTA: MARTA SITJÀ 

 
Durada: 35 minuts 
 

www.teatrosobreruedas.com 
 

 
 
JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castella i Lleó) 
presenta:  
CALOR  
18:00 h - Espai: DOMO KIKOLAS – Plaça Joan Serra – Preu: 5€ 
 
CALOR s'inspira en la situació en què viuen moltes 
persones mancades de llar, viatgers involuntaris que 
es van veure forçats a deixar les seves cases, 
obligats a marxar precipitadament de casa seva. 
Nòmades del nostre temps que travessen el món 
buscant un lloc, temptejant a cegues societats i 
cultures, ciutats i pobles estrangers ... Errants sense 
temps que viatgen amb la determinació i l'esperança 
de trobar la seva nova llar. 
 
ARTISTA: QUIQUE MÉNDEZ 
MIRADA EXTERNA: LEANDRE RIBERA 
 
Durada: 50 minuts 

 

Teaser: https://vimeo.com/260670826 
www.jeanphilippekikolas.com 
 
 
 

http://www.teatrosobreruedas.com/
https://vimeo.com/260670826


ROLABOLA (Andalusia) 
presenta: 
ROCK CIRK 
18:00 h – Espai: CARPA LA CAPUTXETA - Aparcament de les Escoles – Preu: 5€ 
 
Quan l'ànim decau ... quan l'apatia ens 
inunda ... quan la vida ens castiga ...el Circ i 
el Rock són la solució! 
 
Rock Cirk ens presenta un espectacle 
circense amanit amb puntejos de guitarra 
elèctrica, redobles de bateria estrambòtics, 
desmanegats vols, equilibris esperpèntics i 
cabelleres a l'aire que es desenvolupa en 
una peculiar estructura aèria autònoma. Un 
vistós quadre de personatges roquers capaços de seduir a qualsevol tipus de públic, 
una barreja dinàmica, fresca i divertida entre les tècniques de circ i el Rock més pur, 
clàssic i divertit, en què es cola un peculiar “home tira-xines”; que serà disparat davant 
la mirada atenta del respectable. Un espectacle que es desenvolupa amb un llenguatge 
corporal, expressiu i musical, ple d'humor, on la sorpresa i el risc no ens deixaran de 
cridar l’atenció. 
 
ARTISTES: RUBÉN BARROSO -  IÑAKI ERDOCIA - MARÍA MUÑOZ - JUAN 
ANTONIO PARRA ZURITA “ZURI” -  ALFONSO DE LA POLA. 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA: MINER MONTELL. 
IDEA ORIGINAL: ROLABOLA. 
 
Durada: 55 minuts 
 
Teaser:https://www.youtube.com/watch?v=vPf464Txiss&ab_channel=CeliaNegrete 
www.rolabola.net 
 
 

 

CIRC BOVER (Illes Balears) 
presenta: 
CIRC A LA FRESCA 
18:00h – Espai: CIRC BOVER – Rotonda – Preu: 5€ 
 

Celebrant el 15è Aniversari, Circ Bover torna 
als seus orígens creant un circ 
sense carpa recrearà a cel obert el circ de 
tota la vida amb un espectacle divers, divertit 
i original, amb la música en directe. El públic 
es submergirà en un espai màgic per viatjar 
als orígens del circ tradicional amb una 
“troupe” 
d’artistes que no ens deixaran de sorprendre 

amb les seves increïbles habilitats compartides amb molt d’humor i entusiasme. 
El Circ Bover us convida a gaudir d’aquest gran espectacle mai vist, que 
com una vacuna que tot ho cura, ens farà oblidar les penes i mirar cap a un futur ple 
d’esperança i harmonia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vPf464Txiss&ab_channel=CeliaNegrete
http://www.rolabola.net/


Vos apuntau a viatjar amb nosaltres? Vos esperam amb tota l’alegria i 
il·lusió del món! 
 
ARTISTES: MARC FLORENCIO - CARLA FONTES - GUILLEM VIZCAÏNO - JOAN 
MUNTANER - MARIPAZ ARANGO 
DIRECCIÓ: TIÀ JORDÀ 

 
Durada: 45 minuts 
 
www.circbover.com 
 

 

 
CABARET UNIVERSOS AMBULANTS 
20:00 h – Espai: CARPA CIRC CRIC – Rotonda – Preu: 5€ 
 
En aquest moment tan absurd al planeta terra, no hi ha una altra opció per evitar tornar-
se boig que anar a veure el Cabaret dels Universos Ambulants a l'espai Circ Cric!  
L’objectiu és gaudir, emocionar-se i riure... i mooolt! 
Públic i artistes! 
Vine i gaudeix del viatge al Cabaret de l'Ambulància 
de l'Univers. 
 
El cabaret estarà presentat per la pallassa: 'PEG' 
àlies LISA SKJØTH MADSEN (Dinamarca) de la 
CIA BRUNETTE BROS que afortunadament 
comptarà amb l'ajuda de 'KEKA' - MARTA SITJÀ de 
TEATRO SOBRE RUEDAS 
 
Els Pallassos i artistes 
HERMANOS SAQUETTI - RICKY, EL PROFESOR 
DE TENIS - CÍA. JEAN PHILIPPE KIKOLAS - 
MIMO DE CIA. BARRÉ - BOBAS - CIA. 
CATASTROFER – GINA SEGURA/ LA CHURRY 
 
Durada: 75 minuts 
 
 
 
 
 
 

DISSABTE 27 DE MARÇ 
 
CIRC BOVER (Illes Balears) 
presenta: 
CIRC A LA FRESCA 
11:00h, 13:00h  i 17:00h (tres funcions)– Espai: CIRC BOVER – Rotonda  – Preu: 5€ 
 

http://www.circbover.com/


Celebrant el 15è Aniversari, Circ Bover torna 
als seus orígens creant un circ sense carpa 
recrearà a cel obert el circ de tota la vida 
amb un espectacle divers, divertit i original, 
amb la música en directe. El públic es 
submergirà en un espai màgic per viatjar als 
orígens del circ tradicional amb una “troupe” 
d’artistes que no ens deixaran de sorprendre 
amb les seves increïbles habilitats 
compartides amb molt d’humor i 

entusiasme. 
El Circ Bover us convida a gaudir d’aquest gran espectacle mai vist, que 
com una vacuna que tot ho cura, ens farà oblidar les penes i mirar cap a un futur ple 
d’esperança i harmonia. 
 
Vos apuntau a viatjar amb nosaltres? Vos esperam amb tota l’alegria i 
il·lusió del món! 
 
ARTISTES: MARC FLORENCIO - CARLA FONTES - GUILLEM VIZCAÏNO - JOAN 
MUNTANER - MARIPAZ ARANGO 
DIRECCIÓ: TIÀ JORDÀ 
 
Durada: 45 minuts 
www.circbover.com 
 
 

 

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castella i Lleó) 
presenta:  
CALOR  
12:00 h - Espai: DOMO KIKOLAS – Plaça Joan Serra – Preu: 5€ 

 
CALOR s'inspira en la situació en què viuen moltes 
persones mancades de llar, viatgers involuntaris 
que es van veure forçats a deixar les seves cases, 
obligats a marxar precipitadament de casa seva. 
Nòmades del nostre temps que travessen el món 
buscant un lloc, temptejant a cegues societats i 
cultures, ciutats i pobles estrangers ... Errants sense 
temps que viatgen amb la determinació i l'esperança 
de trobar la seva nova llar. 
 
ARTISTA: QUIQUE MÉNDEZ 
MIRADA EXTERNA: LEANDRE RIBERA 
 

Durada: 50 minuts 

 
Teaser: https://vimeo.com/260670826 
 
www.jeanphilippekikolas.com 
 
 

 

http://www.circbover.com/
https://vimeo.com/260670826


CIRC CRIC & TORTELL POLTRONA  
presenta: 
ALLEGRO VIVACE 
12:00 h - Espai: CARPA CIRC CRIC – Rotonda  – Preu: 5€ 

 
Inspirat en els grans pallassos de 
començament i mitjan del segle XX. 
Pallassos que ens han deixat un llegat del 
que volem fer-vos-en gaudir. El temps 
passa i tot canvia, però hi ha situacions i 
gags que segueixen tenint vigència i ens 
fan petar de riure! 
Dedicat i com a homenatge a aquells 
personatges que van fer riure als nostres 
avantpassats i amb la música com a 
excusa, Tortell Poltrona, Titat i en Bobas, 
ens presenten un garbuix de propostes 
amb empremta pròpia. 

El pallasso d’avui amb l’essència del pallasso de sempre. 
Emocions i sentit de l’humor per a tota la família! 
 
PALLASSOS: TORTELL POLTRONA - TITAT (MONTSERRAT TRIAS) - BOBAS 
(BORIS RIBAS) 
 
Durada: 55 minuts 
 

Teaser:https://www.youtube.com/watch?v=yhAnF9BeVw&feature=emb_title&ab
_channel=CircCric 
www.tortellpoltrona.com 

 
 
 

CATASTROFER (Argentina) 
presenta: 
PUNCH ! 
12:00 h - Espai: CARPA LA CAPUTXETA – Aparcament de les Escoles – Preu: 5€ 
 
És un espectacle còmic original, 
atrevit i ple de picardia. 
El renaixement d’un clàssic del món 
del clown. 
Capaç de generar grans rialles des 
de la improvisació i la interacció amb 
el públic. 
Un espectacle que no es veu gaire 
sovint. 
 
ARTISTA: FERNANDO VILELLA 
 
Durada: 50 minuts 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yhAnF9BeVw&feature=emb_title&ab_channel=CircCric
https://www.youtube.com/watch?v=yhAnF9BeVw&feature=emb_title&ab_channel=CircCric


CONCERT  amb MICHAEL REXEN I SASHA AGRANOV 

Autèntics universos ambulants! 
13:00h - Espai: TEATRO SOBRE RUEDAS (Plaça de la Vila) – Preu: 5€ 

 
MICHAEL REXEN 
Músic, poeta i vocalista danès. Nascut el 20 d'octubre 
de 1985 a Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units, on també 
va passar la seva infància. Es va traslladar a Esbjerg, 
Dinamarca als 12 anys. Va començar a viatjar per tot 
el món als 17 anys, abans d’establir-se a 
Copenhaguen als 22. Va estudiar tres anys al Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium. En 2019 viu 
a Christiania en una iurta. 
Ara investiga sobre la seva sinfonia COVID i la 
causalitat ens l’ha portat al poble... 

 
SASHA AGRANOV 
Va néixer a Sant Petersburg el 1977 i es va mudar a Israel el 1979. Va estudiar cello 
modern amb Hil·lel Zori ha a la Music Academy de 
Tel Aviv, i al Reial Conservatori de la Haia a Holanda. 
En la seva creació barreja diversos estils musicals 
creant paisatges sonors i a la recerca constant del so 
pur que porta a la veritable emoció. 
Format com a violoncel·lista clàssic i barroc, explora 
la música experimental el free jazz passant per la 
música per al circ i el rock / pop. 
 
Durada: 45 minuts 
 

 
 
TEATRO SOBRE RUEDAS  
presenta: 
AMBICIONS  
17:00h - Espai: TEATRO SOBRE RUEDAS – Plaça de la Vila – Preu: 5€ 
 

Un espectacle de carrer i espais singulars amb 
música en directe, ple de poesia i humor. Una dona 
violinista ve per oferir el seu concert. Per a ella "la 
mida sí que és important": cada vegada vol més, 
tocar més, arribar al súmmum. La seva necessitat 
de pujar al més alt i donar al públic el millor d’ella 
mateixa, desembocarà en un èxtasi del que potser 
no podrà baixar. 
L'ambició és el desig ardent de posseir riqueses, 
fama, poder o honors. 
Fins on estem disposats a arribar? 
 

ARTISTA: MARTA SITJÀ 

 
Durada: 35 minuts 
 

www.teatrosobreruedas.com 

http://www.teatrosobreruedas.com/


ASACO PRODUCCIONES (Extremadura) 
presenta: 
HERMANOS SAQUETTI   
18:00 h - Espai: DOMO KIKOLAS – Plaça Joan Serra – Preu: 5€ 
 
Un espectacle de rutines clàssiques del duet de 
pallassos format pels fundadors i responsables de la 
companyia extremenya Asaco Produccions, un xou amb 
sis anys de trajectòria, que ha estat present en molts dels 
Festivals de circ i clown del territori nacional. El duo 
Clàssic de Pallassos, ens ofereixen una varietat de 
números còmics a partir de la seva obstinació en tenir un 
escenari digne i perfecte pel "Gran número final ". 
Hermanos Saquetti mostraran a través de la Comicitat 
Universal, que no hi ha fronteres en les rialles i en 
l'humor compartit, sigui quina sigui la teva edat, cultura 
o estat de màgia ...... 
 
PALLASSOS: JOSÉ MAESTRO - JAVIER CEBALLOS  

 
Durada: 50 minuts 
 

teaser: https://www.youtube.com/watch?v=7Im7eT2WPUE 
www.asacoproducciones.es 

 
 

 
ROLABOLA (Andalusia) 
presenta: 
ROCK CIRK  
18:00 h – Espai: CARPA LA CAPUTXETA – Aparcament de les Escoles –  
Preu: € 

 
Quan l'ànim decau ... quan l'apatia ens 
inunda ... quan la 
vida ens castiga ...el Circ i el Rock són la 
solució! 
 
Rock Cirk ens presenta un espectacle 
circense amanit amb puntejos de guitarra 
elèctrica, redobles de bateria estrambòtics, 
desmanegats vols, equilibris esperpèntics i 
cabelleres a l'aire que es desenvolupa en 

una peculiar estructura aèria autònoma. Un vistós quadre de personatges roquers 
capaços de seduir a qualsevol tipus de públic, una barreja dinàmica, fresca i divertida 
entre les tècniques de circ i el Rock més pur, clàssic i divertit, en què es cola un peculiar 
“home tira-xines”; que serà disparat davant la mirada atenta del respectable. Un 
espectacle que es desenvolupa amb un llenguatge corporal, expressiu i musical, ple 
d'humor, on la sorpresa i el risc no ens deixaran treure l’atenció 
 
INTÈRPRETS: RUBÉN BARROSO -  IÑAKI ERDOCIA - MARÍA MUÑOZ - JUAN 
ANTONIO PARRA ZURITA “ZURI” -  ALFONSO DE LA POLA. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Im7eT2WPUE
http://www.asacoproducciones.es/


DIRECCIÓN ARTÍSTICA: MINER MONTELL. 
IDEA ORIGINAL: ROLABOLA. 
 
Durada: 55 minuts 
 
Teaser:https://www.youtube.com/watch?v=vPf464Txiss&ab_channel=CeliaNegrete 
www.rolabola.net 
 

 

CABARET UNIVERSOS AMBULANTS 
20:00 h – Espai: CARPA CIRC CRIC – Rotonda –  
Preu: 5€ 
 
En aquest moment tan absurd al planeta terra, no hi ha 
una altra opció per evitar tornar-se boig que anar a veure 
el Cabaret dels Universos Ambulants a l'espai Circ Cric! 
L’objectiu és gaudir, emocionar-se i riure... i mooolt! 
Públic i artistes! 
Vine i gaudeix del viatge al Cabaret de l'Ambulància de 
l'Univers. 
 
El cabaret estarà presentat per la pallassa: 'PEG' àlies 
LISA SKJØTH MADSEN (Dinamarca) de la CIA 
BRUNETTE BROS que afortunadament comptarà amb 
l'ajuda de 'KEKA' - MARTA SITJÀ de TEATRO SOBRE 
RUEDAS 
 
Els Pallassos i artistes 
HERMANOS SAQUETTI - RICKY, EL PROFESOR DE TENIS - CÍA. JEAN PHILIPPE 
KIKOLAS - MIMO DE CIA. BARRÉ - BOBAS - CIA. CATASTROFER – GINA 
SEGURA/ LA CHURRY entre d’altres. 
 
Durada: 75 minuts 
 

 

DIUMENGE 28 DE MARÇ 
  
 

CIRC BOVER (Illes Balears) 
presenta: 
CIRC A LA FRESCA 
11:00h , 13:00h  i  17:00h ( tres funcions) - Espai: CIRC BOVER – Rotonda – Preu: 5€ 

 
Celebrant el 15è Aniversari, Circ Bover torna 
als seus orígens creant un circ 
sense carpa recrearà a cel obert el circ de 
tota la vida amb un espectacle divers, divertit 
i original, amb la música en directe. El públic 
es submergirà en un espai màgic per viatjar 
als orígens del circ tradicional amb una 
“troupe” d’artistes que no ens deixaran de 
sorprendre amb les seves increïbles 

habilitats compartides amb molt d’humor i entusiasme. 

https://www.youtube.com/watch?v=vPf464Txiss&ab_channel=CeliaNegrete
http://www.rolabola.net/


El Circ Bover us convida a gaudir d’aquest gran espectacle mai vist que com una vacuna 
que tot ho cura, ens farà oblidar les penes i mirar cap a un futur ple d’esperança i 
harmonia. 
Vos apuntau a viatjar amb nosaltres? Vos esperam amb tota l’alegria i 
il·lusió del món! 
 
INTÈRPRETS: MARC FLORENCIO - CARLA FONTES - GUILLEM VIZCAÏNO - JOAN 
MUNTANER - MARIPAZ ARANGO 
DIRECCIÓ: TIÀ JORDÀ 
 
Durada: 45 minuts 
 
www.circbover.com 
 

 

ASACO PRODUCCIONES (Extremadura) 
presenta: 
HERMANOS SAQUETTI   
12:00 h - Espai: DOMO KIKOLAS – Plaça Joan Serra – Preu: 5€ 
 
Un espectacle de rutines clàssiques del duet de pallassos 
format pels fundadors i responsables de la companyia 
extremenya Asaco Produccions, un xou amb sis anys de 
trajectòria, que ha estat present en molts dels Festivals de 
circ i clown del territori nacional. El duo Clàssic de 
Pallassos, ens ofereixen una varietat de números còmics 
a partir de la seva obstinació en tenir un escenari digne i 
perfecte pel "Gran número final ". Hermanos Saquetti 
mostraran a través de la Comicitat Universal, que no hi ha 
fronteres en les rialles i en l'humor compartit, sigui quina 
sigui la teva edat, cultura o estat de màgia ...... 
 
 
INTÈRPRETS: JOSÉ MAESTRO - JAVIER CEBALLOS  

 
Durada: 50 minuts 
 

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=7Im7eT2WPUE 
www.asacoproducciones.es 
 
 

 
CIRC CRIC & TORTELL POLTRONA  
presenta: 
ALLEGRO VIVACE  
12:00 h - Espai: CARPA CIRC CRIC – Rotonda – Preu: 5€ 
 

http://www.circbover.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7Im7eT2WPUE
http://www.asacoproducciones.es/


Inspirat en els grans pallassos de 
començament i mitjan del segle XX. 
Pallassos que ens han deixat un llegat del 
que volem fer-vos-en gaudir. El temps 
passa i tot canvia, però hi ha situacions i 
gags que segueixen tenint vigència i ens 
fan petar de riure! 
Dedicat i com a homenatge a aquells 
personatges que van fer riure als nostres 
avantpassats i amb la música com a 
excusa, Tortell Poltrona, Titat i en Bobas, 
ens presenten un garbuix de propostes 
amb empremta pròpia. 

El pallasso d’avui amb l’essència del pallasso de sempre. 
Emocions i sentit de l’humor per a tota la família! 
 
INTÈRPRETS:TORTELL POLTRONA - TITAT (MONTSERRAT TRIAS) - BOBAS 
(BORIS RIBAS) 
 
Durada: 55 minuts 

 
Teaser:https://www.youtube.com/watch?v=yhAnF9BeVw&feature=emb_title&ab
_channel=CircCric 
www.tortellpoltrona.com 
 
 

CATASTROFER (Argentina) 
presenta: 
PUNCH!  
12:00 h - Espai: CARPA LA CAPUTXETA – Aparcament de les Escoles– Preu: 5€ 
 
És un espectacle còmic 
original, atrevit i ple de 
picardia. 
El renaixement d’un clàssic 
del món del clown. 
Capaç de generar grans 
rialles des de la 
improvisació i la interacció 
amb el públic. 
Un espectacle que no es 
veu gaire sovint. 
 
 
ARTISTA: FERNANDO VILELLA 
 
Durada: 50 minuts 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yhAnF9BeVw&feature=emb_title&ab_channel=CircCric
https://www.youtube.com/watch?v=yhAnF9BeVw&feature=emb_title&ab_channel=CircCric


CONCERT 
a càrrec de: 
MAMA CALYPSO 
13:00h - Espai: TEATRO SOBRE RUEDAS – Plaça de la Vila – Preu: 5€ 
 
Inquieta, desenfadada, anàrquica i 
exòtica Mama Calypso ens brindarà el 
seu repertori. Cançons picarones al 
ritme del Calypso més tropical. 
Ens contagiarà la seva adrenalina i 
desimboltura trepidant. 
 
ELLA ÉS: MARIA SOLÀ 
 
Durada: 35 minuts 

 
 
 
 
 
CIRCO LOS (Brasil/Catalunya) 
presenta: 
NAGUIS & BOBAS  
17:00h - Espai: CARPA CIRC CRIC – Rotonda – Preu: 5€ 
 
Naguis i Bobas són uns personatges 
divertits inspirats en els pallassos 
clàssics Blanc i August, un més 
gamberro i l’altre encarregat de posar 
ordre. L’objectiu és simple: fer un 
concert... i aconsegueixen fer-lo però 
en el camí es topen amb equilibris 
sobre el rul·lo, verticals, funambulisme, 
acrobàcies, màgia i sobretot, molt 
d’humor. 
És un espectacle de circ, sense text i 
amb música en directe (piano, baix, 
trompeta, tuba i fiscorn). 
Han treballat en diferents països, espectacles i centenars de projectes, senten passió 
per la seva feina i tot el què aquesta implica, un estil de vida, una forma diferent de mirar, 
de veure i entendre les coses, tot plegat, gràcies a la màgia del CIRC. 
 

 
ARTISTES: BORIS RIBAS I IGNASI PUJOL 

 
Durada: 45 minuts 

 

 

 



LES ENTRADES PER ALS DIFERENTS ESPECTACLES S’HAN DE 
COMPRAR ANTICIPADAMENT, AL LINK:  
 
O BÉ AL CENTRE D’INFORMACIÓ DE SANT ESTEVE DE 
PALAUTORDERA de 10 a 14h 
(AFORAMENTS REDUÏTS) 
 
Podreu accedir a tota la programació a partir del codi QR: 
 

 

 
A causa de la situació epidemiològica, els aforaments de les carpes es veuran 
reduïts, per això tots els espectacles realitzaran diversos passis. Per assistir a 
les funcions serà necessari la compra prèvia d'entrades, així com l'ús de 
mascareta, es seguiran rigorosament els protocols de seguretat per a una 
experiència segura i amb tranquil·litat. 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: www.circosdecreacion.com 
                           www.circcric.com 
 
Venda d’entrades: www.entrapolis.com 
 

 

ORGANITZA: 

 

 

 
AMB EL SUPORT: 
 

http://www.circosdecreacion.com/
http://www.circcric.com/
http://www.entrapolis.com/

