
circ
Hub - Pl. Margarida Xirgu
20 i 27 de juliol
cabarets de circ 

CarPa
25-29 de juliol 
PoPcorn Machine  
(a doMestic aPocalyPse)
My! Laika

TeaTre greC
28-29 de juliol
le Grand c
Cie XY

teatre
TeaTre greC
Fins al 22 de juliol
À la ville de... barcelona 
Joan Ollé

MerCaT de les Flors - sala MaC
Fins al 22 de juliol
el vídeo no el veu ninGú
Martin Crimp / Carme Portaceli

diversos esPais
Fins al 28 de juliol
l’ÀniMa del bus
Martí Torras / Jordi Martínez  

TeaTre PolioraMa
Fins al 29 de juliol
dubte
John Patrick Shanley / Sílvia Munt 

sala beCkeTT
Fins al 29 de juliol
el PrinciPi d’arquiMedes
Josep Maria Miró i Coromina

TeaTre roMea
Fins al 29 de juliol 
senyoreta Júlia 
Patrick Marber / Josep Maria 
Mestres

la seCa esPai brossa
Fins al 29 de juliol 
Pallarina, Poeta i Puta  
(a Partir de Carn avall,  
de dolors Miquel)
Dolors Miquel / Mar Gómez /  
Magda Puyo 

TeaTre lliure - sala Fabià 
Puigserver
20-21 de juliol 
el Gran teatro del Mundo
Calderón de la Barca / Carles 
Santos / Calixto Bieito 
 

i Més...

Patrocinadors del Grec 2012 Festival de barcelona
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escarlata circus,  

25 anys

CirC

Pl. MarGarida XirGu / 
teatre lliure - esPai lliure 

del 19 al 21 de Juliol  
i del 25 al 28 de Juliol

aMb el suPort de:

Patrocinadors del Grec 2012 Festival de barcelona

escarlata circus, 25 anys
Benvinguts a l’aniversari escènic d’Escar-
lata Circus, una companyia de circ funda-
da fa vint-i-cinc anys per Jordi Aspa i Bet 
Miralta que celebra el seu aniversari a 
Barcelona de la mà del Grec 2012 Festival 
de Barcelona. No us conformeu amb una 
de les seves propostes... veniu a veure-
les totes tres!

Voleu conèixer la història de la compa-
nyia? Doncs només heu de visitar l’ex-
posició que aquests dies repassa la seva 
trajectòria.

eXPosició 25è aniversari  

d’escarlata circus
vestíbul del teatre lliure -  

esPai lliure
Del 19 al 29 de juliol

entrada lliure!



DuraDa: 30’ 
ESPECTaCLE En CaTaLà PEr a PúBLiC faMiLiar 
ESPECTaCLE DE PETiT fOrMaT.  afOraMEnT LiMiTaT a 80 PErSOnES

DuraDa: 55’ 
ESPECTaCLE PEr a PúBLiC aDuLT 

llenties i Marabú
Ludmila i alfonso, dos personatges estrafolaris amb sang fi-
raire, són els encarregats d’acollir-vos en aquest preciós 
teatre-circ ambulant on les emocions conviuen. La tendre-
sa i el perill es retroben a cada instant. La força de Campane-
lli, el gran trencador de cadenes i proclamador de llibertat, 
els dolços espetecs de fuets reclamant una felicitat utòpica,  
el tall brillant de l’acer d’unes destrals encarregades de bressolar 
els sinuosos perfils dibuixats amb marabú i els equilibris damunt 
d’una cadena fluixa són els ingredients de moments efímers, es-
teles d’històries humanes.
un espectacle on la proximitat entre el públic i els actors  
i entre el públic mateix dóna com a fruit una solidaritat  
comunitària que genera una energia màgica.

auTOrS EsCArlAtA CirCus / sErGi lópEz
DirECCió sErGi lópEz
inTErPrETaCió BEt MirAltA i JorDi AspA
BanDa SOnOra XAViEr BoiXADEr
ESCEnOGrafia ANtiGuA & BArBuDA
COrTinaTGES pilAr AlBAlADEJo 
VESTuari rosA solé 
fOTOGrafia CArlEs sANtos

una producció d’Escarlata Circus.

PuGilatus
Sigueu benvinguts a una experiència teatral on el públic i els ac-
tors comparteixen el mateix espai. En aquest quadrat els actors 
giraran en rodó; l’educació, la religió, el menjar, la vida i la mort 
seran eixos per viure o morir en aquest periple teatral.  
La barreja de Jordi aspa (Escarlata Circus) i Piero Steiner (Los 
Los) dóna com a resultat un viatge comicodramaticpoeticorporal 
on la història neix de les seves pròpies entranyes. Ells no són un 
entrenador i un boxejador, ni són mare i fill, ni tampoc són Don 
Quixot i Sancho Pança. Són uns xarlatans de l’absurd i uns vi-
sionaris de l’ordre del món que ens parlen dels orígens de tots; 
ens parlen del que els ha alimentat; ens parlen de les pors i els  
triomfs; ens parlen de les creences.
Pugilatus és... un combat de boxa entre la força i el sentit comú. 

auTOrS piEro stEiNEr i JorDi AspA
CòMPLiCE DraMàTiC ANDrés liMA
inTErPrETaCió piEro stEiNEr i JorDi AspA
aCOMPanYaMEnT arTíSTiC BEt MirAltA 
ESCEnOGrafia JorDà FErrEr (ANtiGuA & BArBuDA) 
VESTuari lluC CAstElls
DiSSEnY D’iL·LuMinaCió KEith YEttoN (A.A.i.)
DiSSEnY DE SO  i COnCEPCió SOnOra roC MAtEu
PrODuCCió MArCEl·lí puiG i BEt MirAltA - EsCArlAtA CirCus
fOTOGrafia GiNA AspA

En coproducció amb Temporada alta. 

acompanyats pel Teatre d’Olot i l’institut Municipal d’acció Cultural 
(iMaC) de Mataró.  

amb la col·laboració del Teatre de l’Escorxador de Lleida i el Teatro 
Cervantes de Màlaga.

devoris causa
En la intimitat d’un espai circular, la poesia del moviment de dos 
personatges ens farà viatjar al futur passat del plusquamperfet 
indefinit de les emocions. La manipulació d’elements, en aquest 
cas verdures, ens serveix per explicar una història cruel i quotidiana 
amb els perfums més saborosos de la cuina.
L’experimentació del moviment i l’aprofundiment en la drama-
túrgia d’uns personatges que supuren circ pels porus en els mo-
ments menys esperats condimenten la història de manera agre-
dolça, picant, amargant i, fins i tot, salada. Devoris Causa no és 
un espectacle culinari ni de circ ni de dansa ni de teatre; és un 
convit a un ritual quotidià farcit d’intriga, de tastets, de proeses, 
de moviment i de drama. 
Entreu en aquest antre i deixeu-vos emportar per les alenades 
d’olors suculentes. Tasteu-ho tot i després en parlem. Bona di-
gestió! 

iDEa i Guió EsCArlAtA CirCus
DirECCió JorDi AspA
inTErPrETaCió JorDi AspA i BEt MirAltA 
ESCEnOGrafia i uTiLLaTGE DiEGo poloGNioli
MiraDa EXTEriOr En MOViMEnT roBErto oliVáN
aCOMPanYaMEnT arTíSTiC i DEfiniCió DE L’ESPai JANi NuutiNEN
COnSTruCCió i COnSELLS DE ManiPuLaCió NArtXi (tXo titEllEs)
DEfiniCió DE PErSOnaTGES piErrE pilAtE
VESTuari lluC CAstElls
DiSSEnY D’iL·LuMinaCió JEp VErGés
DiSSEnY DE SO i COnCEPCió SOnOra AuDiolAB
aSSESSOraMEnT MuSiCaL XAViEr BoiXADEr
COrTinaTGE EstEVE FErrEr
EfECTES ESPECiaLS ELèCTriCS JosEp GAsCó
aSSESSOraMEnT CuLinari MArioNA CuADrADA
PrODuCCió EXECuTiVa MArCEl·lí puiG i BEt MirAltA - EsCArlAtA CirCus
DiSSEnY i COnSTruCCió DE La CarPa ClAuDE riGo - lA MAChiNE
fOTOGrafia Boris zApAtA

En coproducció amb Temporada alta de Girona, el festival Panorama 
d’Olot, el festival Excentrique region Centre (frança), Les Tombées de 
la nuit de rennes (frança), Circa Circuits d’auch (frança) i L’usine de 
Tournefeuille (frança).

amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i  la Xarxa Transversal 
d’activitats Culturals 7 Ciutats.

Pl. MarGarida XirGu
del 19 al 21 de Juliol

teatre lliure - esPai lliure 
del 19 al 21 de Juliol 

DuraDa: 60’
ESPECTaCLE PEr a PúBLiC aDuLT
ESPECTaCLE DE PETiT fOrMaT. afOraMEnT LiMiTaT a 50 PErSOnES

Pl. MarGarida XirGu 
del 25 al 28 de Juliol 


