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El CIRC CRIC instal·lat a Sant Esteve de Palautordera, iniciarà la propera temporada el 3 d’abril amb un seguit d’activitats 
complementàries ampliant la proposta de circ i natura aprofitant l’entorn que l’acull.

Després de més de 20 anys on la simbiosi circ i natura és cada vegada més inseparable, volem incrementar l’oferta de pro-
postes mediambientals per tal d’aprendre tot gaudint.

La nostra activitat principal la seguirà constituint l’exhibició d’espectacles de circ per a tots els públics i el Centre de Creació 
dedicat als artistes. Però volem dotar les nostres instal·lacions d’activitats que augmentin i complementin la nostra oferta 
proposant al públic l’oportunitat de viure unes experiències úniques, afavorint un punt de trobada a la porta del Parc Natural 
, dotant d’impuls econòmic i visibilitat a la comarca del Baix Montseny tot donant força al CRIC i fent pedagogia de la natura 
des del terreny.

Una d’elles i molt important, és poder realitzar un recorregut autoguiat a partir de codis QR, en els paratges a l’entorn del 
CIRC CRIC, on la veu de Martí Boada i Juncà científic ambiental i geògraf, la de Jaume Mateu Bullich (Tortell Poltrona) 
pallasso i les il·lustracions de Joan Romaní  (Scaramuix) ens aniran conduint la passejada, amb el suport d’un telèfon mòbil 
amb connexió a internet i uns auriculars.

El projecte “La Natura ens parla “ forma part de les propostes i activitats que planteja el projecte general del Circ Cric, im-
pulsat per Montserrat Trias i Tortell Poltrona.

Volem donar espai les accions especifiques plantejades en la línia estratègica de nivell patrimonial i medi ambient per tal de: 

• Fomentar el turisme responsable
• Oferir alternativa per al turisme familiar
• Promoure una activitat respectuosa amb el medi natural
• Proposar un “pot de mel” per al turisme responsable

Per tot plegat, el projecte “La Natura ens parla” té com a objectius principals: 

• Capacitar per comprendre la complexitat del medi
• Oferir un espai de connexió amb la natura
• Combatre l’analfabetisme contemporani
• Divulgar informació sobre l’entorn i fomentar la sensibilització i conscienciació dels visitants. La NATURA ENS PARLA 

vol apropar la natura al visitant, amb veu amable i sensible, de tu a tu.

PRESENTACIÓ
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El cartell d’enguany ha estat el seleccionat d’un concurs de cartells que hem endegat 
per tal de fomentar la participació i la interactivitat amb el nostre públic. El concurs 
es va convocar el passat mes de febrer.

La resposta ens ha sorprès molt positivament doncs han estat 71 propostes que ens 
han fet arribar. 

Hem de fer constar que ens han arribat projectes d’infants, d’il·lustradores i il·lustra-
dors professionals, d’artistes amateurs i de col·lectius de persones amb altres capa-
citats. Ens anima a continuar amb la tasca de programar activitats en uns temps no 
gaire fàcils... Tenim un públic que estima el circ, els pallassos i la música.

Ens ha estat molt difícil de triar un únic cartell doncs hem rebut propostes molt inte-
ressants i cadascuna plena d’imaginació i sensibilitat, des de les més senzilles fins a 
les més sofisticades.

Hem valorat totes i cada una de les il·lustracions presentades i la finalista de ben 
segur que no és la millor sinó la que hem cregut que millor s’adaptava a les nostres 
necessitats de promoció del festival d’enguany com a cartell publicitari. 

L’obra seleccionada ha estat la de Berta Cusó que des del seu estudi de Berlín, on 
està treballant a l’actualitat ens va enviar la seva proposta.

Berta Cusó, Nascuda a Barcelona,   va estudiar Arquitectura a la UPC, Espanya i Art i 
Arquitectura al CCNY de Nova York, EUA. Més tard, va complementar la seva forma-
ció en il·lustració a l’AID de Berlín, Alemanya.

Les seves il·lustracions són acolorides, plenes de detalls i sovint amb un humor im-
plícit, que explica històries a primera vista sense necessitat de massa paraules. Li 
agrada dotar a cada projecte de la seva pròpia personalitat, per això la seva obra és 
versàtil amb una gran varietat de temes i estils. 

Per tal de poder gaudir i contemplar tots els cartells participants en el concurs, els 
editarem i farem una EXPOSICIÓ que es podrà contemplar durant tot el festival.

EL CARTELL D’ENGUANY
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Música, circ i natura es tornen a unir al 
Montseny sota la batuta del Circ Cric

 
La 12a edició del Festival Circ Cric que se celebrarà del 3 d’abril al 12 de juny a Sant 
Esteve de Palautordera consolida l’aposta del Circ Cric per l’harmonia de música, 
circ i natura en l’acústica incomparable del massís del Montseny,

Els concerts grossos aniran a càrrec d’ El Pony Pisador i d’Albert Pla, i la programació 
també inclourà grans recitals de companyies de circ d’arreu del territori, de l’Estat 
i també de caire internacional, com la franco-suïssa Cie Tête de Mules & Buff Papier

Després de dos anys, el Circ Cric recupera la fira d’espectacles i activitats i també 
reprèn les jornades escolars, amb 22 funcions programades, després de 2 anys 
suspeses per la pandèmia

23 de març de 2022, Sant Esteve de Palautordera. – Arriba la primavera i amb ella torna a acompanyar-nos la melodia del 
Festival Circ Cric al Montseny! Després de l’èxit de la pròrroga de la passada edició a la tardor, torna la 12ª edició del Cric 
que se celebrarà entre el 3 d’abril al 12 de juny a Sant Esteve de Palautordera concentrant, un any més, la seva progra-
mació durant els caps de setmana. 

Amb una programació polifònica composta pels ritmes del circ, la música i la natura, el Circ Cric continua treballant amb 
l’objectiu de contribuir a la conscienciació de la conservació de l’espai natural a través de la cultura entesa com a eina 
pedagògica essencial pel nostre futur. En aquest sentit, l’edició d’enguany presenta un programa per a tots els públics i 
recupera propostes d’èxit com la fira d’espectacles i activitats i les jornades escolars. 

El grup encarregat de donar el to i marcar el compàs a la inauguració d’aquesta 12a edició del Festival Circ Cric serà 
El Pony Pisador, que actuarà el diumenge 3 d’abril a les 12h. Amb el seu estil viu i desenfadat el quintet barceloní presen-
tarà el seu nou disc “It’s never too late for Sea Shanties” en un concert que esdevindrà una gran festa inaugural. 

El dia 23 d’abril les companyies franco-suïssa Cie TêTe de Mules & Buff-Papier presentaran el seu espectacle conjunt 
Apocalypso. Les dues companyies han compost a dues veus aquesta proposta durant els últims mesos al Circ Cric. Apo-
calypso és un nou i esbojarrat espectacle en el que els protagonistes escenifiquen precipitadament el seu propi fi del món 
per gaudir dels seus últims plaers de cara a sortir abans de la destrucció final.

Uns dies més tard, el 30 d’abril el Circ Cric acollirà Albert Pla en concert. Amb el seu repertori que transcendeix espai 
i temps, Albert Pla conduirà una nit al Cric que de ben segur entonarà bones dosis de de comèdia, tragèdia, vers, prosa, 
intel·lecte, art, humor, crítica i, en definitiva, moltes sorpreses. 

Per altra banda, dels espectacles confirmats a la programació destaca un any més el Què Bèstia!, espectacle de Tortell 
Poltrona & Cia, que se celebrarà els dissabtes 9 i 16 d’abril, 14 i 28 de maig i el 4 de juny a les 18h. Inspirat en els grans 
pallassos d’inicis i mitjan del segle XX, l’espectacle presenta situacions absurdes i gags que faran petar de riure. Què Bèstia! 
és un homenatge a aquells personatges fantàstics que van fer riure els nostres avantpassats on no hi faltarà la música i els 
vestuaris vintage de la famosa nissaga dels Germans Martini.
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De la mateixa manera, els diumenges 10, 17 i 24 d’abril, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny a les 12h, també es podrà gaudir 
amb CATACRIC.41, un espectacle de circ de gran format amb música en directe per a tots els públics. Set pallassos seran 
els conductors d’un espectacle que desafia amb sensibilitat i comicitat l’etern repte humà de l’equilibri, la gravetat i el sentit 
comú. Una proposta contemporània plena de recerca i poesia escènica que comptarà amb els pallassos i músics Tortell 
Poltrona, Titat (Montserrat Trias), Bobas (Boris Ribas), Luara Mateu, Lisa Madsen, Dani Alonso i els acròbates: Marina 
Benites, Anastasia Karampournioti, Fernando Melki i Fifi Rossenblat. 

El dissabte 21 de maig es durà a terme la Festa de la llet. I el diumenge 11 de juny, Asaco Producciones presentarà Ridi 
Pagliaccio, un espectacle de pallassos que desenvolupa la història de l’ària “Vesti la Giubba” de l’òpera Pagliacci de Leon-
cavallo.

 
Fira d’espectacles i activitats
Després de dos anys, el diumenge 1 de maig a les carpes i exteriors el Circ Cric recuperarà la tradicional Fira d’espectacles 
i activitats, tot un dia ple d’espectacles de circ, tallers, jocs, música i petites passejades que de sorpresa en sorpresa esde-
vindrà tot un festival dins el festival! Comptarà amb activitats com: “El bosc també és un circ”, un taller de maquillatge o 
un taller de circ a càrrec de l’escola de circ Quina Gràcia. A més d’espectacles a càrrec de Pepsicolen, Cia Traüt, Xiula, 
Konika, Maite Guevara, La Tête o Tortell Poltrona que presentarà “Post Clàssic”, un recull dels seus millors números em-
marcats en un espectacle que conté l’essència del pallasso de sempre i el repte d’alternatives innovadores.

 
Circ i natura
Per a complementar la programació d’aquesta 12ª edició del festival, el Circ Cric presenta dues activitats entorn el binomi 
circ i natura. Com a novetat, enguany el Cric presenta l’activitat “La Natura ens parla” una activitat immersiva i vivencial 
en format de passejada autoguiada per la llera de la Tordera del Circ Cric de la mà del científic ambiental Martí Boada 
acompanyat de Tortell Poltrona. 

D’altra banda, els diumenges 10, 17 i 24 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny el Cric proposa l’activitat infantil “Circ 
i Natura, una màgica aventura”, una divertida estada al Montseny, tot gaudint del Circ Cric i de la natura que l’envolta. 
Es realitzarà una ruta per la tranquil·la llera de la Tordera per a descobrir el circ dins la natura. En acabat, els participants 
podran gaudir de l’espectacle Catacric.40 amb Tortell Poltrona & Cia. Cada sessió tindrà places limitades que caldrà re-
servar.

A més a més, amb l’objectiu de treure profit del circ també com a eina educativa i pedagògica, el Circ Cric ha pogut repren-
dre enguany les jornades escolars, diades lúdiques i educatives que combinen el circ i la natura fent partícips als nois i 
noies de l’esperit i la màgia del circ. 

Per a més informació i la compra de les anticipades entrades per l’edició es pot consultar el web: www.circcric.com
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FESTA D’INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL

 EL PONY PISADOR
DIUMENGE 3 d’abril a les 12h | Preus: 12 € adults i 8 € nens (de 3 a 12 anys)

El Pony Pisador, s’apropa a les músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil viu i desenfadat. El grup, format per 
Adrià Vila Mitjà, mandolina i veu; Guillem Codern Cortada, banjo i veu; Ramon Anglada Jaraquemada, guitarra i veu; 
Martí Selga Ruiz, flauta  veu i Miquel Pérez Terrón, violí i veu, es caracteritza pel sentit de l’humor que desprenen tant 
les seves cançons com els directes, tot un espectacle imprevisible. Amants de la música tradicional celta i les cançons ma-
rineres, el quintet barceloní, acompanyat de la banda que s’anomena Polzes Prènsils s’apropa a aquests sons i d’altres de 
molts indrets diferents que s’inclouen en els seus treballs discogràfics. 

En la inauguració del Cric estaran presentant el seu nou disc “It’s never too late for Sea Shanties” al mateix temps que re-
passaran els clàssics del seu anterior i preciat disc “Jaja Salu2” en el qual es troben hits com “La noble vila de Su”, “Garotes 
de Premià” o “La balada de Nils Olav”. També es podrà gaudir de “Tot és part de ser un pirata” o “La confraria del menhir”. 

En resum, la inauguració esdevindrà un concert interactiu i molt enèrgic per tots els públics en el que costarà mantenir el 
cul a la cadira.
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TORTELL POLTRONA Presenta:

QUE BÈSTIA!
DISSABTES 9 i 16 d’abril, 14 i 28 de maig i 4 de juny a les 18h  
Preus: 20€ adults / 15€ infants (de 3 a 12 anys)

Que Bèstia!, amb aquesta exclamació que ha fet popular fins al punt d’incorporar-lo 
al nostre llenguatge, Tortell Poltrona presenta el seu nou espectacle inspirat en els 
grans pallassos d’inicis i mitjans del segle XX que ens han deixat un llegat que no 
marceix. Situacions absurdes i gags que ens fan petar de riure com quan es van crear 
fa dècades. Un homenatge a aquells personatges fantàstics que van fer riure els nos-
tres avantpassats, on no hi pot faltar un altre clàssic d’un espectacle de pallassos: la 
música. Fins i tot el vestuari que llueixen és dels anys seixanta, de la famosa nissaga 
dels Germans Martini.

És un homenatge als personatges que van fer riure als nostres avis i que també ens 
han fet riure a nosaltres. 

L’objectiu és estimular les emocions i provocar sensacions amb el riure com a vehicle. 
Tres pallassos, tres exponents de la condició humana que ens posen de relleu la joia 
d’aquest instant de consciència còsmica que anomenem vida.

FITXA ARTÍSTICA:
Idea original: Jaume Mateu 
Direcció: Tortell Poltrona 
Ajudants en la direcció:  
Caroline Obin, Jordi Oriol 
Pallassos: Tortell Poltrona, Titat 
(Montserrat Trias), Bobas  
(Boris Ribas) 
Assessorament musical:  
Carles Pedragosa 
Il·luminació: Edu Mauri 
Sonorització: Jonathan Jiménez i 
Luara Mateu
Escenografia i taller: Jordi Castells
Vestuari: Germans Martini i Rosa Solé 
Producció: Circ Cric

Espectacle per a tots els públics
Durada: 70min.
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Circ Cric i Tortell Poltrona presenten:

CATACRIC.41 
DIUMENGES 10, 17 i 24 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny 
A les 12h | Preus: Adults: 25/20/17 € - Infants: 20/15/12 € (de 3 a 12 anys)

El CATACRIC.41 és un espectacle de circ de gran format amb música en directe per 
a tots els públics. Sis pallassos seran els conductors d’un espectacle que desafia amb 
sensibilitat i comicitat l’etern repte humà de l’equilibri, la gravetat i el sentit comú. Una 
proposta contemporània plena de recerca i poesia escènica que comptarà amb els 
pallassos i músics Tortell Poltrona, Titat (Montserrat Trias), Bobas (Boris Ribas), 
Luara Mateu, Lisa Madsen, Dani Alonso i els acròbates: Marina Benites, Anastasia 
Karampournioti, Fernando Melki i Fifi Rosenblat. 

Benvinguts a aquesta capsa de música capaç de fer miracles...
Aquí els objectes no cauen,
pots volar, capgirar-te en l’aire,
compartir el risc, riure fins que els ulls et suïn,
ballar sense entrebancs al so de la música que et toquen,
sense por i sense embuts... 
Catacric és un poema a cau d’orella
és la música d’un bosc a mitjanit
és un salt amb pirueta i tombarella
és un crit que es catapulta a l’infinit.
Catacrec és creure que tot és possible
és ensopegar i tornar a posar-se dret
és aprendre a riure’s d’allò més temible
és el so del foc que ens abriga del fred.

FITXA ARTÍSTICA:
Idea original i direcció:  
Tortell Poltrona 
Pallassos i Músics:  
Tortell Poltrona, Titat (Montserrat 
Trias), Bobas (Boris Ribas), Luara 
Mateu, Lisa Madsen i Dani Alonso 
Acròbates:  
Marina Benites, Anastasia Karam-
pournioti, Fernando Melki i Fifi 
Rosenblat 
Assessorament musical i autor del 
tema Catacric:  
Carles Pedragosa 
Sonorització 
Jonathan Jiménez 
Il·luminació 
Edu Mauri

Espectacle per a tots els públics 
Durada: 90 minuts (amb entreacte)

9



CIRC I NATURA, UNA MÀGICA AVENTURA! 
DIUMENGES 10, 17 i 24 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny, a les 10:30h    
PREU: 29 € adults | 23 € nens de 3 a 12 anys

“Circ i Natura, una màgica aventura”, és una divertida estada al Montseny, tot gaudint del Circ Cric i de la natura que 
l’envolta. Es realitzarà una ruta per la tranquil·la llera de la Tordera per a descobrir el circ dins la natura. Els participants 
descobriran que a la natura hi ha molt de CIRC! Investigaran els sons del bosc i qui produeix els “CATACRIC” de la natura.

En acabat, els assistents podran gaudir de l’espectacle Catacric.40 amb Tortell Poltrona & Cia. 

A càrrec d’ ADEMC (ITINERARIS GUIATS I ACTIVITATS DE CONEIXEMENT I D’EDUCACIÓ AMBIENTAL AL PARC NATU-
RAL DEL MONTSENY), cada sessió tindrà places limitades.
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 LA NATURA ENS PARLA
 
DIUMENGES 3 d’abril a les 17h inauguració.  
L’activitat es podrà fer presencialment i lliurement a qualsevol hora durant tot el festival

“La natura ens parla” és una experiència fonamentada en una proposta activa de coneixement de medi, a partir d’activitats 
de descoberta vivencial, per immersió activa.

La visita no pretén ser un cúmul d’informació que la podem trobar en quantitat i quantitat de material imprès o a les xarxes... 
pretén ser un acostament en la relació dels humans i la natura, de la mà d’en Martí Boada, expert i savi que la coneix en 
profunditat i que ens farà arribar amb la seva experiència i sinceritat, els missatges importants que ens cal saber, en un 
moment en que el planeta ens preocupa. Volem que el seu punt vista i òptica documentada ens arribi amb la seva manera 
planera i única de relatar el medi, un llegat que no ens volem deixar perdre.

La dinàmica accelerada de la nostra societat dona més informació però no més coneixement. Tanta informació produeix un 
infart informatiu. S’ha d’intentar canviar les formes de comportament amb el medi, es reconeix un cert analfabetisme de la 
cultura urbana en la compressió acurada del medi natural.

És per això que plantegem aquest projecte, volem explicar sense gran complexitat les nocions bàsiques per entendre el 
bosc, per recuperar la informació des d’una vessant divertida i informativa, per oferir un apropament a la natura, establint 
relació amb el medi, a partir de la consciència, la creativitat i la poesia.

En Tortell presentarà i animarà les converses buscant sempre la part divertida tot amenitzant, sorprenent i provocant la 
rialla. L’aprenentatge actiu i viu del medi, ha de tenir de base per al destinatari, un fons evident d’agradabilitat, “pessigolles 
de panxa”, és el punt d’arrencada per iniciar l’endinsament per immersió agradosa al medi. 

L’activitat serà de lliure entrada i quedarà oberta al públic durant tot el festival tot el dia. 
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APOCALYPSO 
 
DISSABTE 23 d’abril a les 18h | Preu: 8€

Un grup d’animadors del recinte firal presenten al públic una nova i esbojarrada atrac-
ció, l’”Apocalypso”. Els protagonistes escenifiquen precipitadament el seu propi fi 
del món per gaudir dels seus últims plaers de cara a sortir abans de la destrucció final.

L’acció té lloc en un estand de fira que acull una atracció apocalíptica: un creuer que 
s’enfonsa. L’ambient és alegre, acompanyat de música de carnaval a l’estil. 

El grup de protagonistes escenifica un cataclisme absurd. Aquestes figures grotes-
ques són una autèntica atracció de fira. Sense saber-ho, encarnen les característi-
ques dels cavallers de l’apocalipsi: malaltia - poder - destrucció - mort. Però tot és 
només un joc. És només un joc!

“La fi dels temps és el que comença quan podem imaginar raonablement que l’únic 
plaer que ens queda és el de la destrucció.”

Pierre-Henri Castel

FITXA ARTÍSTICA:
Amb Angela Neiman, Franziska 
Hoby, Baptiste Eliçagaray, 
Stéphane Fratini, Pol Jubany i 
Mattia Sinigaglia 

Escenografia: Cie Têtes de Mules 

Durada: 70 min

Presentació de l’espectacle 
Apocalypso que les companyies 
Tête de Mules i Buff-Papier 
han cuinat al Circ Cric.
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ALBERT PLA EN CONCERT
DISSABTE 30 d’abril a les 20:30h | Preu: 20 € anticipada / 25 € taquilla

“Albert Pla es el ‘clown’, el actor, el músico, el cantante, el poeta, el trobador, el payaso, el fingidor, el seductor, el cómico, el 
provocador, el intérprete, el cuentista: EL ARTISTA. El puto amo. 

En él habitan Krahe y Gainsbourg, Rubianes y Artur H, Monzó y Pitarra, Houllebecq y Bukovski, Tortell y Lloyd, Fonollosa y 
Joan Sales, Baudelaire y Buñuel, Sisa y Riba. Por ello trasciende el tiempo y el espacio.

Cada uno de sus gestos achanta las bocas de esos gacetilleros mediáticos que no le rinden cuentas argumentando que 
lleva tres décadas con el mismo repertorio a cuestas. Como si Dalí, Picasso o Van Gogh tuvieran que actualizarse. Podría 
ser el cruce perfecto entre el Lazarillo de Tormes y el esperpento de Valle Inclán, el Rovelló de Folch i Torres y el Ignatius 
de Keneddy Toole.

Plumillas, asúmanlo, ese sujeto con su sayo raído y sus botas de pocero, es un clásico. Incómodo, básico, esencial, tan pro-
fundo como naif, tan tierno como trágico, tan sucio como brillante, tan desconcertante como hilarante, tan grosero como 
infantil, tan bruto como adorable y, muy a su pesar, eso, un clásico... 

...Desde esa razón que produce monstruos, como soñaba Goya, como cantaba Aute, por arte y gracia de su guardián Pedro 
Páramo y con el permiso de Juan Rulfo, allí está ese individuo para algunos tan insidioso como insolente, ese monstruo de 
la escena de quien Ovidi en palabras d’Estellès aplicadas a los amantes diría “d’artistes com ell se n’han parit ben pocs”... 

Pere Pons 01.02.2022 
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FIRA D’ESPECTACLES I ACTIVITATS

Diumenge 1 de maig | D’11:00h a 19 h  

A les carpes i exteriors del Circ es durà a terme la Fira d’espectacles i activitats, tot un dia ple d’espectacles de circ, tallers, 
jocs, música i petites passejades que de sorpresa en sorpresa esdevindrà tot un festival dins el festival!
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TALLERS I ACTIVITATS

EL BOSC TAMBÉ ÉS UN CIRC
 
Fent una passejada tranquil·la descobrireu acròbates, malabaristes, mags... que ens amaga la natura, a càrrec de Carme 
Clopés i Cinta Riera, d’ADEMC (itineraris guiats i activitats de coneixement i d’educació ambiental al parc natural del mont-
seny). http://www.ademc-montseny.cat/

Inici i final de recorregut: Taquilla del Circ Cric – diferents passis

Itinerari: circular pel bosc proper al circ. 

Longitud: uns 2 quilòmetres.  
 
Durada: 1 hora

Cal portar calçat adequat.
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TALLERS I ACTIVITATS

TALLER DE CIRC A CÀRREC DE L’ESCOLA 
DE CIRC QUINA GRÀCIA
 
L’escola de circ Quina Gràcia es crea l’any 2002 a partir de la necessitat de crear un lloc on els nens i nenes puguin conèixer 
el món del circ i les seves tècniques, al barri de Gràcia de Barcelona, en un ambient educatiu i fomentant el seu desenvolu-
pament motor i cultural.

Basa el seu treball en la promoció i realització de tot tipus de projectes i activitats orientades a afavorir el circ i l’espectacle 
en totes les seves vessants artístiques.

La gestiona l’associació cultural “Escola Quina Gràcia” que està formada pels mateixos professors garantint la seva auto-
nomia.

Tot es va iniciar al Picolo Circus. Un espai de creació de circ, local d’assaig i de tallers per a adults al cor del barri de Gràcia, 
que el 2002 decideix arribar també als més petits.

A partir d’aquí l’espai es va anar quedant petit i l’escola va passar a utilitzar les diferents instal·lacions del barri. En aquest 
moment estan a càrrec de 4 escoles de circ.
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TALLERS I ACTIVITATS

TALLER DE CLOWN EN FAMÍLIA
 
Aquest taller està pensat per fer un tastet. De com el clown pot modificar i canviar la nostra manera de veure les coses. 
Redescobrir-nos com entitat familiar; qui som i quin rol juguem en diferents situacions. Per riure’ns de nosaltres mateixos i 
amb els altres, d’una manera ben sana. Tot això mitjançant el joc…i un nas vermell.

A càrrec de La Bleda (Helena Escobar)

http://lableda.com/

Durada: 30 minuts – diferents passis
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ANIMACIÓ

PESICOLEN
 
EL NOSTRE MESTRE DE CERIMÒNIES:

Com ja és tradicional al Circ Cric, quan arribeu el nostre mestre de cerimònies us donarà la benvinguda i farà que la vostra 
estada al Circ Cric sigui sorprenent i divertida.

Pep Callau, l’animador oficial del Camp del Barça, capaç d’animar 100.000 persones, farà de la Fira una victòria per golejada.

Amb Pep Callau i Lluís Rodríguez

www.pepcallau.com
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ANIMACIÓ 

PHILLIPPE CRACONI
 
L’honorable i ancestral senyor Phillippe Craconi, de la conegudíssima saga cirquera coetània del mateix Philip Astley del 
1814, pare del circ modern, amb la seva saviesa aclaparadora i la seva bonhomia ens acompanyarà durant tota la jornada.

Ell és: Claret Clown
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ESPECTACLES 

Cia Traüt presenta  
THE MCKENSYS’S CLAN BAND
 
Un grup d’escocesos excèntrics esvaloten el carrer amb gaites i timbals. Potser s’han perdut? No, senzillament volen pas-
sar-s’ho bé a les nostres festes amb la seva marxeta i el seu pas decidit. Veure’ls és tot un espectacle: són atrevits i esboja-
rrats però alhora tendres i amb un bon sentit de l’humor. Les seves especialitats són les cercaviles, les animacions, el teatre 
de carrer i són tota una explosiva sorpresa per Qualsevol tipus d’acte festiu. 

Jordi Romero (actor), Jordi Martí (gaita), Jordi Carré (gaita) Òscar Prats (bombo), Xavier Bordera (caixa)  
Idea i producció: TRAÜT Companyia d’espectacles, SCP 
Vestuari: Isabel Franco 
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ESPECTACLES 

XIULA EN CONCERT
 
Quan arriba el BIG CHICKEN o surts definitivament de l’ou o et quedaràs més desplomat que les butxaques de l’avi Antoniu. 
Els Xiula han nascut i crescut a la plaça, el carrer és el seu hàbitat natural; per tant, si necessites celebrar quelcom o festejar 
pel simple fet de festejar, aquest és el teu espectacle.

Un batibull sorprenent de valors educatius, interacció constant i molt d’humor que t’alegra al dia i potser no et deixi dormir 
fins ja passades les dotze. Els Xiula t’asseguren que cada espectacle serà diferent de l’anterior. 

Farem un repàs per tots els “hits” del grup amb les seves respectives dinàmiques: Verdura i Peix, Polls, Sucre, T’estimo 
Bastant, Estic nerviós, etc. i amb l’estrena de cançons de l’últim disc: Descontrol MParental. Gaudireu de la música familiar 
més top del moment, amanida amb jocs, balls i un acompanyament terapèutic dels que no s’obliden, tot amb el seu toc de 
confetti i una miiica de punkisme. 

Amb Jan Garrido, Rikki Arjuna, Adrià Heredia i Marc Soto.
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ESPECTACLES 
 
Colectivo Konica presenta
LA PUNTA DE MI NARIZ
 
Tornem als orígens per a reconstruir una memòria comuna. Costums sense sentit aparent, però que donen lògica a la nostra 
manera de ser. Sis cossos en joc, sis mons.

A la deriva cap a una realitat conjunta i compartida. Ens cuidem, ens portem, ens llisquem, ens empenyem.

Ports acrobàtics i cant com a oportunitat per a deformar-ho tot i convidar-vos a conèixer les nostres peculiaritats molt de 
prop.

Amb Candela Casas, Elisa Strabioli, Greta Marí, Mar-i-Cel Borràs, Michela Fiorani, Shakti Olaizola
Directora Francesca Lissia
Direcció còmica Jimena Cavalletti
Formació tècnica Fernando Melki
Producció Anna Castillo (Kolektivo Konika)
Música Shakti Olaizola, Sara Martínez, Mar-i-Cel Borràs, Cecilia Tallo
Il·luminació Natàlia Ramos
Vestuari Fil-i-Berta
Escenografia Betty Cau
Fotografia Clara Pedrol
Disseny gràfic i vídeo El Gato Productions
Espectacle subvencionat pel projecte europeu Pirineus de Circ
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ESPECTACLES 
 
 Cia Maite Guevara presenta 

¡QUÉ BUEN DÍA!
 
Plogui, nevi o pedregui ... per Martina sempre pot ser un bon dia ...

Martina ve avui a demostrar-nos que qui somia i obre bé els seus ulls pot veure un món amb infinites possibilitats.

Un espectacle per a gent amb ganes de passar-ho bé (Abstenir avorrides, tramposes i altres persones sense ganes de jugar 
ni d’imaginar).

Maite Guevara, actriu física, pallassa. Clown.

Va iniciar el seu aprenentatge en el món de l’clown, el circ i el teatre físic formant-se amb mestres entre Llatinoamèrica i 
Europa. Amb una àmplia i constant formació comença el seu recorregut professional en 2006.

A el poc temps de conèixer el clown va començar a actuar en diversos varietés, presentacions de gales de clown i circ, par-
ticipant en espectacles de circ com pallassa i no va trigar gaire a començar les seves creacions d’espectacles unipersonals.

De la mà dels seus espectacles “Soltarlo al Aire” de creació pròpia (2006) i “AHORA!” dirigit i creat amb Lila Monti (2014), 
participa a nombroses trobades de payasxs i festivals de teatre en països com Argentina, Colòmbia, Mèxic, Portugal, Cuba, 
Xile i Espanya. En 2016 “AHORA!” obté el premi de el públic a l’Millor Espectacle al Festival de Pallassos de Saragossa.

Pallassa: Maite Guevara
Direcció: Pablo Ibarluzea
Espectacle subvencionat pel projecte europeu Pirineus de Circ 
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ESPECTACLES 

Cia la Tête presenta  
TEMPUS FUGIT
 
Una obra que alterna l’humor i la reflexió al voltant de l’oci del pallasso.

TITUS el Pallasso. Abandona el circ per embarcar sol la seva última etapa, amb anys d’experiències i emocions, l’espectacle 
ha de continuar, però... abans, ha de convertir el dolor amb un somriure, les llàgrimes en una ganyota... 

Riu, Pallasso, del teu amor trencat riu del dolor que enverina el cor i és sense ella que la comèdia s’ha acabat.

Idea i creació: Companyia de Pallassos La Tête i Piero Steiner
Pallasso: Bernat Fugarolas
Escenografia: Núria Pagès, Bernart de Manila, Bernat Fugarolas
Vestuari: Anna Piñera, Anna Puig, Patricia Vergara i Bernat Fugarolas
Disseny de llums: Enric Tarragó
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ESPECTACLES
 
TORTELL POLTRONA presenta 

POST CLÀSSIC 
 
Un  recull dels millors números del repertori de Tortell Poltrona, emmarcats en un espectacle que conté l’essència del pa-
llasso de sempre i el repte d’alternatives innovadores. 

Tortell Poltrona, pallasso internacional, ens presenta un espectacle trepidant carregat d’esquetxos que han fet història. 
Desafiant la por amb el no res, anant a l’absurd per retrobar el nord i cercant en els clàssics el punt de partida  per navegar 
enllà.

Tortell Poltrona, un dels pioners europeus en la renovació del pallasso. És carismàtic i tendre, contundent i ferotge, amb una 
càrrega d’energia inesgotable que combina la innocència i la trapelleria.

Un personatge que en trepitjar l’escena ja conquista a l’espectador amb la seva innata i còmplice humanitat, capaç de con-
vertir en creïble la més insòlita de les propostes.

Retalls d’humor en estat pur, pessic de fantasia necessària.

Autor: Tortell Poltrona 
Direcció: Jaume Mateu 
Ajudant de direcció: Montserrat Trias 
Composició musical: Víctor Ammann

Durada: 60 minuts. Espectacle per a tots els públics
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FESTA DE LA LLET
 
Dissabte 21 de maig | d’11h a 17h | Carpes i exteriors del circ cric Entrada lliure

El Circ Cric es solidaritza amb el Banc de la Llet i vol donar suport a aquesta iniciativa tot incloent-la al  programa i 
fent d’altaveu d’aquest projecte que encara que poc conegut, interessantíssim.

Amb motiu del dia mundial de la donació de llet materna i per donar les gràcies a totes les mares donants, Sota la premissa 
“Siguis com siguis, no paris el ritme”

Volem celebrar els 10 anys del Banc de la Llet Materna!
Volem fidelitzar donants i que donin més quantitat
Volem captar noves donants

Saps què és el Banc de la Llet?

El Banc de Llet Materna té per finalitat garantir que tots els nens prematurs extrems que no puguin ser alletats per la seva 
mare puguin disposar de llet materna de banc. El Banc de Llet Materna, en funcionament des de juny de 2011, s’encarrega 
de recollir la llet de mares donants, de processar-la de manera segura i de qualitat i de subministrar-la a les unitats de neo-
natologia dels centres hospitalaris.

Des de la seu central del Banc de Sang i Teixits, el Banc de Llet Materna rep, analitza, processa, conserva, i subministra la 
llet per tal de garantir-ne la qualitat i la disponibilitat en cas de necessitat.

El Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió 
garantir l’abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre de referència en immunologia diagnòstica i 
de desenvolupament de teràpies avançades.

Amb un munt d’activitats, tallers i espectacles:

Espai d’assessorament de lactància
Elaboració de xapes
Pintar el pit de la donació
Estand de l’Associació Catalana Pro Alletament Matern
Espais associacions vàries com la Federació de Prematurs
Amb Apicirc, Txo Titelles, La Bleda, Claret Clown, entre d’altres.

26



RIDI PAGLIACCIO
WORK IN PROGRESS 

DIUMENGE 11 de juny a les 18 h ! Preu: 8 €

Després de la seva estada en residència creativa al Circ Cric, la companyia extreme-
nya CIA ASACO PRODUCCIONES ens presentarà el seu fruit: Espectacle de pallas-
sos que desenvolupa la història de l’ària “Vesti la Giubba” de l’òpera Pagliacci de Le-
oncavallo. Es tracta de les rutines clàssiques d’un duo clàssic de circ volent fer òpera. 
Els personatges pretenen descobrir l’essència universal del destí tràgic del clown: fer 
riure, tot i tenir el cor trencat. Cinquanta-cinc minuts i trenta-set segons de riures, 
música, amor, cant i moltes pallassades per a tota la família.

FITXA ARTÍSTICA:
Amb Jose A. Maestro i  
Fco. Javier Ceballos 
Direcció: Jaume Mateu  
(Tortell Poltrona)   
Ajudant de direcció: Montse Trias   
Assessor artístic: Pepe Viyuela
Vestruari: Rosa Solé
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ESCOLES
Després de dos anys en que les circumstàncies ens han obligat a suspendre l’activitat estrella del Circ Cric, tornem a pro-
gramar UN DIA AL CIRC CRIC amb Tortell Poltrona, UNA JORNADA D’ACTIVITATS PER A ESCOLARS, de CIRC I NATURA. 
Jornada lúdica i educativa de 5 hores de durada, adreçada als alumnes d’Educació Infantil i Primària que combina natura i 
espectacles tot fent partícips als nois i noies de l’encanteri del circ. 

Arribar al Montseny, travessar el riu Tordera, jugar i ballar, gaudir de les actuacions sota les carpes de la mà dels artistes 
amb variades disciplines, es converteix en una vivència inoblidable on nens i artistes  aconsegueixen un fascinant espec-
tacle total.

“Si em llevo de bon matí i hi ha funció d’escoles, sóc un home feliç!
M’hagués agradat ser petit i anar amb l’escola al Circ Cric.”

Tortell Poltrona

“El millor dia de la meva vida”

Així ho resumia un nen de l’Hospitalet (2018)

Descobrir de prop el món del circ i els seus valors: esforç personal i col·lectiu, habilitat, enginy, solidaritat, pluralitat i res-
pecte.

Més de 20 anys d’experiència avalen aquesta proposta en la que han participat més de 270.000 escolars de tot Catalunya.

A dia d’avui ja han fet la seva reserva 10.664 nenes, nens i mestres, de l’activitat que començarà el dia 6 d’abril.
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NOVA LÍNIA DE COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE CIRC CRIC
Estrenem carpa! La Fundació Lluís Coromina ens ha cedit una nova carpa que podrem veure en aquesta edició del Festival.

La Fundació Lluís Coromina ha establert una línia de col·laboració amb el projecte Circ Cric, que es veurà reflectida en 
diversos àmbits. En primer lloc, un dels principals objectius serà potenciar les activitats vinculades amb les arts visuals i 
vetllar per la seva continuïtat. Aquest suport també permetrà desenvolupar una línia de treball que reforçarà la relació que 
el Circ Cric ja té amb diverses entitats i persones amb altres capacitats. Així mateix, la Fundació Lluís Coromina ha col·labo-
rat amb la cessió i el muntatge d’una carpa permanent a les instal·lacions del circ, situades a Sant Esteve de Palautordera.

La companyia fundada per Tortell Poltrona es consolida amb el seu objectiu de vetllar per les arts escèniques vinculades a 
la natura i preservar-ne la seva continuïtat, així com garantir el funcionament d’altres branques com la residència d’artistes, 
els projectes no lucratius o la creació artística. Així mateix, el projecte treballa en la preparació de la dotzena edició del 
Festival Circ Cric i d’altres propostes de proximitat, que tindran lloc entre els mesos d’abril i juny de 2022.

El Circ Cric és un projecte amb voluntat de servei públic que compta amb la col·laboració de diverses persones, administra-
cions i entitats vinculades al món artístic i cultural de Catalunya, entre elles la Fundació Lluís Coromina, que donarà suport 
als nous projectes.



PALLASSOS SENSE FRONTERES
CIRC  CRIC, seu estable de Pallassos sense Fronteres. El marge de tot el merxandising de la botigueta del Circ Cric va des-
tinat des dels seus inicis als projectes de Pallassos sense Fronteres.

En aquest sentit podem anunciar que el 14 de març va sortir cap a Polònia, un equip de Pallassos sense Fronteres per tal de 
fer actuacions per als refugiats ucraïnesos a la zona de Varsòvia i al llindar de la frontera amb Ucraïna. En aquests moments 
i mentre realitzem la Roda de Premsa, l’equip encara és allà, col·laborant amb les institucions poloneses de circ i lleure i amb 
tota la societat civil mobilitzada per fer front a la riuada constant de persones fugint de la guerra.

Logistes de l’associació en el terreny estan consolidant contactes i preparant noves gires d’artistes que està previst conti-
nuïn en aquesta tasca.
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ARRIBAR A SANT ESTEVE EN TRANSPORT PÚBLIC
Per venir amb transport públic, podeu arribar en tren des de Barcelona o Girona amb Rodalies Renfe fins a Palautordera www.
renfe.com. Des de l’estació de Palautordera podeu agafar la línia d’autobusos que us deixarà a la rotonda d’entrada de Sant 
Esteve de Palautordera www.sagales.com. En cinc minuts de passejada arribareu a la seu del Circ Cric.

Des de l’organització del Festival es reserva el dret a canvis en el programa si les circumstàncies així ho requereixen.

Tots el canvis i novetats a la programació a:

www.circcric.com
www.facebook.com/circcric 

VENDA D’ENTRADES
Anticipades: www.circcric.com – www.entrapolis.com i Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera.

A taquilla: a partir d’una hora abans de l’inici dels espectacles. 

Si ets usuari de cadira de rodes i vols venir, truca’ns al 93 848 05 52. 
Nens de 3 a 12 anys. Els menors de 3 anys paguen 1 € per accedir al recinte. Aquesta entrada la podeu adquirir a 
la taquilla del circ.

 
ACCÉS AL RECINTE DEL CIRC CRIC
PARKING AL CAMP DE FUTBOL (el trobareu de camí). Es podrà accedir al recinte del Circ Cric, una hora abans del 
començament dels espectacles. Prohibit l’accés amb animals de companyia.

 
MENJAR
A la CANTINA del Circ Cric, es podrà dinar els diumenges després de l’espectacle CATACRIC (Reserva la teva 
taula a: cantina@circcric.com) 

Es podrà picar i beure, abans i després dels espectacles de tota la programació.

ALLOTJAMENTS, RESTAURACIÓ I ALTRES ACTIVITATS
Si voleu ampliar la vostra estada i gaudir del Montseny, trobareu informació a: www.turisme-montseny.com.

Tot el marxandatge és a favor de
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
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EQUIP DEL FESTIVAL
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Direcció general: Tortell Poltrona i Montserrat Trias

Equip de producció: Lourdes Carracedo, Alfred Fort, Montserrat Trias

Equip infraestructura: Jaume Mateu, Pau Fernàndez

Equip tècnic d’espectacle: Roc Mateu, Jonathan Jiménez, Eduard Mauri

Equip artístic: Jaume Mateu, Montserrat Trias, Boris Ribas, Fernando Melki, Yifat Rosenblat, Lisa Madsen,  Marina 
Benites, Luara Mateu, Anastasia Karampournioti, Daniel Alonso

Equip de Suport: Tina Witty, Lucas Witty, Maria Escribano, Evelin Moya, Albert Acedo, Mireia Soques

Comunicació: Both People & Comms.

Xarxes Socials: Joan Grivé i Andie Franco

Web: Toni Rufo

Fotografia: Àlex Carmona

Suport a la producció: La Destil·leria

Assessors jurídics i empresarials: Set-C 

Cartell: Berta Cusó



CONTACTE DE PREMSA
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Laura Rigal – Both
laura.rigal@weareboth.com - 646 284 097

Judit Cabana – Both
judit.cabana@weareboth.com - 609 779 145

mailto:laura.rigal@weareboth.com
mailto:judit.cabana@weareboth.com


www.circcric.com


