CIRCPICAT
Benvolgudes i benvolguts,
Des de l’Ajuntament, ens complau, un any més, obrir les portes d’Alpicat per donar
la benvinguda a tothom que forma part d’aquest esdeveniment familiar i lúdic que ja
és un dels estendards del nostre poble.
Ja són nou les edicions d’un festival que va començar a caminar l’any 2014 i que
podem dir, amb orgull, que sempre ha anat creixent. I ho ha fet, fins i tot, en els
moments més complicats, com han estat aquests dos darrers anys, quan la
pandèmia va irrompre a les nostres vides. Així, al 2020, ens vam haver de
reinventar i reubicar en el temps, traslladant el certamen al setembre. I l’any passat,
altre cop a les seves dates habituals, ens vam adaptar a les restriccions i als
protocols vigents per seguir endavant. Endavant, amunt,... Per dir-ho en
terminologia circense, vam fer allò del ‘més difícil encara’, i ens en vam sortir.
Per tant, sabem d’on venim i també sabem on anem. Sabem el que ens ha costat
arribar aquí, i sabem que estem en el bon camí per seguir sent el que sempre hem
estat: un festival totalment arrelat al territori, un lloc on gaudir d’un cap de setmana
d’espectacles de qualitat i d’una oferta atractiva per fer activitats en família.
Així doncs, donem la benvinguda, d’una banda, als artistes que, al llarg de quatre
dies, convertiran els diferents espais escènics en la plataforma on donar a conèixer i
compartir les seves creacions. Unes creacions que ens portaran a viatjar, somiar i
reflexionar a través de l’art i la cultura.
De l’altra, obrim Alpicat i donem la benvinguda a tots els espectadors i
espectadores, petits i grans, que any rere any confien en Circ Picat i fan seus els
carrers i les places de la vila, indrets que, durant unes jornades, abandonen la seva
rutina quotidiana per esdevenir un món de somnis.
A tots i a totes, us desitgem que gaudiu d’aquesta novena edició de Circ Picat, que
descobriu nous racons, que proveu la nostra gastronomia, que us deixeu sorprendre
per les companyies que hi participen i que visqueu intensament aquest cap de
setmana de les arts en viu i en especial del circ.
A tots i a totes, us convidem a seguir creixent amb Circ Picat!!

Joan Gilart Escuer
Alcalde d’Alpicat

Mireia Perna Soler
Regidora de Cultura
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ZLOTY
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DIUMENGE 3
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PISTA

VENDA D’ENTRADES
• Les entrades es podran adquirir a la pàgina web www.alpicat.cat/entrades o des de
l’App de l’Ajuntament i presencialment abans de cada espectacle.
• L’entrada que acredita l’accés es rebrà per correu electrònic en format PDF. Caldrà
mostrar-la a l’organització per accedir al recinte.
• Les entrades s’hauran d’adquirir de forma individual.

E1NZ (Suïssa)
LE BISTRO
LE BISTRO és un restaurant antic
i envellit. Un dia, quan està a punt
de tancar el local, un cambrer de
mal humor es troba amb una
senyora extravagant, i aquí
comencen tots els conflictes.
Un joc en què els dos artistes,
amb les seves habilitats, creen
personatges i històries quotidianes
amb una gran dosi d’humor i
números de circ fantàstics.

TRAPEZI, EQUILIBRI, MALABARS,
CLOWN
Per a tots els públics
Dijous 30 a les 22.30 h
Espai Pista
Gratuït

L’AVALOT (Catalunya)
CORDA, TEATRE, MÚSICA
Edat recomanada a partir de 6 anys
Divendres 1 a les 20 h
Espai Unió
Gratuït

MEMÒRIA SOTA L’AIGUA
Aquest espectacle vol retre un
homenatge als habitants dels
pobles que ara resten sota l’aigua,
en aquest cas Gerbe, a l’Aragó.
També a la memòria històrica i, a
través d’un llenguatge poètic,
denunciar i explicar com el poder
actua amb impunitat.
Un estructura central, on la corda i
la música són el centre de la tota
la història.

DU’K’TO (Catalunya)
LUME
Un espectacle amb una escenografia dinàmica, on les llums i les
ombres aporten noves dimensions
que es combinen amb textures i
colors.

TRAPEZI, ACROBÀCIA, MALABARS
Edat recomanada a partir de 6 anys
Divendres 1 a les 22.30 h
Espai Pista
Entrada 3€

PAU ELIAS (Catalunya)
AQUAFONIA
Un espectacle on l'instrument principal són les ampolles. Alhora,
també es presenten un conjunt
d'instruments (piano, instrument
de ‘percussió aquàtica’, l'udu, el
tub il·luminat, etc.), a través dels
quals la música i l'aigua conflueixen de maneres diferents.
Els colors, la il·luminació, els
efectes visuals i la interacció amb
el públic fan que aquesta experiència sonora i visual ens estimuli
tots els sentits.

Un món íntim entre els quatre
intèrprets, ambientat en un espai
en blanc que bé podria ser un
vaixell o un castell de llençols
d’infants. Un conjunt heterogeni de
teles crea un recorregut d’entrada
del públic per dins l’espai escènic,
que aviat es transformarà i
adquirirà diferents conformacions
durant l’espectacle, condicionant
la visió de l’espectador.

MÚSICA AMB AMPOLLES
Per a tots els públics
Dissabte 2 a les 12 h
Espai Carpa
Gratuït

D’ES TRO (Balears)
POI
Guillem Vizcaíno, campió del món
de baldufes d’estil lliure, presenta
el seu primer espectacle, on es
fusionen les arts del circ, a través
dels malabars i la manipulació
d’objectes, amb el popular joc de
la baldufa i les arrels de la cultura
mediterrània.
MANIPULACIÓ D’OBJECTES,
MALABARS, BALDUFES
Per a tots els públics
Dissabte 2 i diumenge 3
a les 18 h
Espai Unió
Entrada 3€

JURIY LONGHY (Itàlia)
MALABARS, CORDA FLUIXA,
EQUILIBRIS
Per a tots els públics
Dissabte 2 a les 19 h
Espai Roure
Gratuït

BUBBLE CIRKUS
Es tracta d’un show ple d’energia i
vitalitat.
Aquest artista italià ens convida al
joc de la complicitat amb el públic i
a la cerca del virtuosisme en les
tècniques de malabars i acrobàcia.
Un espectacle efervescent, dinàmic, capaç de captivar, divertir i
sorprendre a petits i grans.

LOTTA & STINA (Finlàndia)
JUST AN ORDINARY DAY
Lotta i Stina són dos acròbates
finlandeses que van començar a
treballar juntes a la rola-bola l'any
2001, mentre actuaven en un circ
juvenil a Finlàndia. Van passar
tres anys perfeccionant la seva
tècnica a la prestigiosa i exigent
École Supérieure des Arts du
EQUILIBRI, ROLABOLA Cirque de Brussel·les, on es van
Edat recomanada a partir de 6 anys graduar l'any 2008. Des de llavors,
Dissabte 2 a les 20 h han treballat als millors festivals
Espai Carpa europeus.
Gratuït

Un espectacle que combina tècnica i humor amb una estètica dels
anys 50, i que no ens deixarà
indiferents. Estrena a Catalunya.

RAMIRO VERGAZ (Catalunya)
WHITE BOTTOM
Ramiro Vergaz és un virtuós i
carismàtic artista, reconegut a
nivell internacional. En aquesta
ocasió ens acompanya amb
aquest espectacle i es posa unes
sabates de xarol, puja a un escenari sobre rodes i desplega un
trampolí rescatat de l’oblit.
Aquest gran showman, autèntic i
atemporal, es troba amb l’arribada
d’una nova dècada, que tothom
està esperant... els anys 20!!

MALABARS, EQUILIBRI,
LLIT ELÀSTIC
Per a tots els públics
Dissabte 2 a les 20.30 h
Espai Molí
Gratuït

PAU PALAUS (Catalunya)
ZLOTY
Aquest espectacle ens parla de la
història de dos personatges, un
pallasso i una música, ex components d'una antiga troup de circ
ambulant de principis del segle
passat.
Una forta tempesta els arrenca el
sostre de la seva carpa, destrossant l'espai que albergava el seu
espectacle, el seu ofici, i deixantlos sense feina.

MANIPULACIÓ D’OBJECTES,
CLOWN, MÚSICA
Edat recomanada a partir de 6 anys
Dissabte 2 i diumenge 3
a les 21.30 h
En aquest punt, es veuen aclapaEspai Taverna
rats i desemparats, i aquí comença Gratuït

el seu trencament, el seu fracàs, la
seva agredolça decadència... i la
companyia es dissol.
EQUILIBRI, MÀSTIL, ACROBÀCIA
Edat recomanada a partir de 6 anys
Dissabte 2 a les 23 h
Espai Pista
Entrada 3€

CIRC BOVER (Balears)
ÀVOL
Aquest espectacle reivindica la
figura de l’artista a través de quatre personatges que sobtadament
es troben en la necessitat de
reinventar-se. La situació sobrevinguda els trasllada a un univers
escènic creat a partir de pals de
bambú i cordes.
La superació dels nous reptes els
duu a desenvolupar habilitats
ocultes. Junts exploren la creació
artística i estableixen un diàleg
amb el públic al voltant de la identitat i el sentiment de pertinença.

PONENT DIXIE (Catalunya)
CONCERT
Els Ponent Dixie són una
agrupació de joves músics de les
terres de Lleida. La seva passió és
el jazz i ens venen a oferir una
proposta combinant molts estils,
però centrant-se en els orígens i
amb un objectiu clar: que tothom
gaudeixi de la seva música alegre
MÚSICA i fresca en un espai relaxat.
Per a tots els públics
Dissabte 2 a les 24 h
Espai Taverna
Gratuït

El passat mes d’abril van ser un
dels grups finalistes del concurs
de talents de Lleida, l’Alpitalent,
sent una de les sensacions per la
particularitat del seu estil.

LOS GALINDOS (Catalunya)
MDR - MORT DE RIURE
Una farsa inspirada en els judicis
públics. El que no han previst és
que la seva naturalesa maldestre i
la necessitat de divertir-se, els
despistaran del propòsit repetidament i hauran de trobar les eines
per arribar novament al difícil moment que han vingut a perpetrar.
El riure és la matèria mortal i el
motor de l’espectacle. Provocar
rialles vol dir que hi ha perill de
mort. La versemblança conviurà
amb el joc de la farsa. Tot és un
engany.

CLOWN, TEATRE FÍSIC,
ACROBÀCIA
Edat recomanada a partir de 12 anys
Dissabte 2 a les 00.30 h
Espai Cooperativa
Entrada 3€

TON MUNTANÉ (Catalunya)
SOLILOQUI
A mig camí entre el clown i els dibuixos animats, Ton Muntané ens
presenta aquest conjunt d’esquetxos on es barregen el circ, el mim i
el seu clown-style.
Un clown humà que ens farà riure
sense parar amb un espectacle
ple de sorpreses.
Un actor sol, un clown, un mim i
un artista de circ, ens embarca en
situacions increïbles de la mà del
teatre gestual.

EQUILIBRI, MALABARS, CLOWN,
MIM, MÀGIA
Per a tots els públics
Diumenge 3 a les 12 h
Espai Carpa
Gratuït

PERE HOSTA (Catalunya)
CLOWN, TEATRE DE CARRER,
MANIPULACIÓ D’OBJECTES
Per a tots els públics
Diumenge 3 a les 19h
Espai Roure
Gratuït

DIS-ORDER
Cada dia fem tràmits, presentem
documents, busquem certificats…
fem papers.
Avui l’oficina surt al carrer per
ordenar i controlar, per fer veure
els perills a què s’exposa el
vianant.
Aquest oficinista transforma l’espai
fent feina i transformarà totes les
nostres emocions. Ha vingut a
canviar el món o, si més no, ho
intentarà!
Un certificador de certituds.

JL REDONDO (Catalunya)
ARRIBA
‘Arriba’ és el nou espectacle de
José Luis Redondo.

MANIPULACIÓ D’OBJECTES,
EQUILIBRIS
Per a tots els públics
Diumenge 3 a les 20 h
Espai Molí
Gratuït

Una clara reivindicació del gaudi
en escena amb acompanyament
del públic, i també de l’humor com
a arma de comunicació massiva,
de destrucció de prejudicis i de
construcció de llibertats.
Desequilibris sobre objectes i
ampolles de vidre. Un artista amb
poca traça, que s’enfronta amb les
seves habilitats i amb l’humor que
el caracteritza per fer gaudir i riure
al públic.

NUEVEUNO (Madrid)
SUSPENSIÓN
Veiem a cinc homes normals, cadascun diferent i tots iguals.
Es cuiden, s’emprenyen i celebren
junts. Llencen ganivets contra la
seva pròpia ombra.
Constantment es qüestionen la
seva identitat, però a la vegada
se’n riuen d’ells mateixos.
Un espectacle de circ contemporani amb una gran càrrega tècnica
i visual que segur ens farà
emocionar.

CLOWN, TEATRE FÍSIC,
ACROBÀCIA
Edat recomanada a partir de 6 anys
Diumenge 3 a les 22.30 h
Espai Pista
Entrada 3€

