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El Festival de circ emergent Circorts arriba als 
23 anys de vida ininterromputs 

 

 El projecte busca promoure el circ emergent, la inclusió i la cohesió social 

 El Circorts tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juny al carrer Benavent i la plaça 

de Ceràmiques Vicens 

 Destaca l’aposta per mesures d’accessibilitat a alguns dels espectacles, 

l’àmplia varietat en la procedència de les companyies i el lligam amb el territori 

de les Corts 

 

Espectacle de l’edició anterior del Festival Circorts 

Com cada any, durant tres dies les pistes de circ del carrer Benavent i de la plaça de les 

Ceràmiques Vicens es tornaran a omplir de vida, somriures i art circense. Una nova edició 

d’aquest festival que apropa, de forma gratuïta, aquest art sense fronteres d’edat, llengua o 

estatus econòmic a tots els públics, alhora que fa una aposta clara per promocionar els 

artistes emergents i el circ de qualitat a tots els públics. Enguany el Festival tornarà a 

comptar amb tres escenaris (Mural, Guingueta i Gran), així com l’espai jardins pels Tallers 

de circ, i es recupera, després de dos anys, l’espai Xemeneia com a zona de restauració 

amb foodtrucks.  

 

Novament el festival comptarà amb espectacles accessibles, així com amb la primera 

coproducció amb l’espectacle ‘Tu a tu’, un espectacle format per artistes amb discapacitat 

física o intel·lectual. A més, el Circorts segueix treballant amb el territori, per ampliar l’oferta 

d’activitats relacionades amb el circ a les Corts.  

 

23 anys de circ emergent 

 

El Circorts és un festival de circ amb 23 anys d’història ininterrompuda, organitzat pel 

Districte de les Corts, que se celebra al territori, i, des de fa cinc anys al carrer Benavent i 
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la plaça de les Ceràmiques Vicens, sent un punt de referència d’espectacles professionals, 

defensor del circ emergent, obert a altres disciplines tot interrelacionant diferents 

llenguatges artístics, amb una amplitud d’horaris per arribar a tots els públics i amb accions 

de participació per a la dinamització dels serveis i equipaments existents al territori. 

 

A més, al festival hi col·laboren el Casal de Joves de les Corts i l’espai Jovecardí, així com 

l’Associació de veïns i veïnes de Camp Nou, el Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts i 

l’alumnat de l’escola Lavínia, per tal de reforçar els vincles del certamen amb el barri. 

 

Programació professional i de qualitat de circ emergent i inèdit a la ciutat 

 

La programació del Festival Circorts pretén fidelitzar al públic general, tant veïnal com de 

ciutat, i sorprendre al sector professional amb propostes encara no exhibides a la ciutat 

de Barcelona.  

 

El principal objectiu del certamen és fer una programació de qualitat, equilibrada i que 

doni visibilitat al màxim de disciplines circenses, tot comptant amb diferents 

col·lectius. Alhora pretén relacionar-se amb el territori a través de la participació dels 

infants de les escoles del districte en l’acte d’obertura, oferir un espai professional als joves 

aprenents de circ a la cloenda i esdevenir un festival cohesionador, inclusiu i emergent.  

 

El Circorts també és aparador per a espectacles en procés de creació que s’exhibeixen 

per primera vegada, ajudant a potenciar-ne la seva professionalització. A més, aquest 

certamen local busca establir la sinèrgia amb altres festivals catalans i estatals, a través 

de coproduccions, premis i programació compartida.  

 

Enguany es manté la distribució dels quatre espais, tres escènics i un per tallers, per tal 

de dur a terme una programació continuada. La distribució estratègica dels espais permet 

aconseguir una programació rica i variada amb diferents especialitats. A més, s’incorpora 

un espai de restauració amb Foodtrucks. 

 

OFF Circorts 

 

Per segona edició, el Festival compta amb l’OFF Circorts, segell que pretén agermanar 

totes les manifestacions circenses que es duen a terme al districte de les Corts amb 

l'objectiu de potenciar la difusió i treballar conjuntament amb els centres cívics del territori. 

Aquesta programació pretén anar en paral·lel al festival i estendre’s al llarg de tot el cicle 

cultural anual. D’aquesta manera es pot donar cabuda a altres propostes relacionades amb 

el circ com exhibició de documentals inèdits o exposicions de fotografies de les diferents 

edicions. 

 

Premi Circorts al Festival Circada 

 

Una de les apostes més potents a l’hora de potenciar la projecció del Festival és el premi, 

que enguany en són dos, que es dona en el marc del festival Circada de Sevilla. Aquests 

premis consisteixen en la representació dels guanyadors/es en la propera edició del 

Festival Circorts.  
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Divendres 17 de juny 
 

 

ESPAI GRAN 

17.30 h – Himne 
Escola Lavínia, Cia. Tresca i la Verdesca  

 

Inauguració del Festival Circorts amb la cantada de 

l’himne. Els participants interpretaran la cançó en llengua 

de signes. 

 

 

 

ITINERANT 

18.30 h – La inauguració 
Cia. Kakofónicas 

 

Espectacle de carrer on tres pallasses presentaran la nova 

font del poble. I ho faran amb la intenció de seguir els 

protocols marcats per aquests esdeveniments. O almenys 

      ho intentaran... 
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ESPAI MURAL 

19.30 h – Infinit  
Cia. Seon 
 

Acrobàcia, trapezi Wàshington, clown i dansa, són 

els ingredients d’aquest remolí d’humor 

existencialista. Uns personatges excèntrics i absurds 

que busquen el final del seu propi espectacle. Premi  

      Circorts atorgat al Festival Circada 

 

 

Dissabte 18 de juny 
 

 

ESPAI GRAN 

11 h – Poi 
Cia. D’es Tro 

 

Fusionar les arts del circ amb el popular joc de la baldufa 

i les arrels de la cultura mediterrània és l’objectiu 

principal d’aquest espectacle contemporani. 

 

 

 

 

ESPAI MURAL 

12 h – Maña 
Cia. Manolo Alcántara 

 

Espectacle directe, transparent, que des del principi 

revela les seves intencions i objectius, la construcció 

d’un arc gegant amb caixes molt pesades utilitzant la 

         menor força possible, ajudat per una tecnologia  precària 

         i antiga. Premi Nacional de Circ 2021 

 

 

 

ESPAI GUINGUETA 

13 h – Bombea! 
Cia. Pulpa 
 
Vistaro, juntament amb la seva companya Esperanza, 

una encantadora i gegantina euga “troiana”, ens 

traslladen a aquest espectacle que parla de valors, 
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igualtats i superació. 

 

ESPAI GUINGUETA 

18.30 h – Dis_Order 
Cia. Pere Hosta 

 

Cada dia fem tràmits, presentem documents i busquem 

certificats. Avui l’oficina surt al carrer per ordenar i 

controlar. 

 

 

 

 

ESPAI GRAN 

19.30 h – Tu a tu 
Cia. Mur 

 

Viatge a la introspecció de les relacions personals que 

sorgeixen quan un individu està enfront d’un altre, quan 

no hi ha terceres persones ni interferències i després 

d’aquest moment de cortesia inherent a tot procés de 

comunicació, comencen a passar coses. Coproducció 

Circorts. 

 

 

ESPAI MURAL  

22 h – Psike 
Cia. Markeliñe 

 

Un artista de carrer irromp a l’espai previst per a 

l’actuació i mostra la seva frustració i enuig perquè no 

aconsegueix els seus desitjos de reconeixement i 

aplaudiment. Col·laboració amb Espai Jovecardí 

 

 

Diumenge 19 de juny 
 

 

ESPAI GRAN 

11 h – Kaldi 
Cia. Maintomano / Al Grano 

 

A través del cafè, l’artista se submergeix juntament amb 

el públic en un viatge emocional on no tot surt bé a la 

primera. La jove trapezista parla a través dels seus 

elements: acrobàcies aèries, teatre, clown i manipulació 
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d’objectes i moviment. 

 

ESCENARI MURAL 

12 h – Love, love, love 
Cia. Animasur 

 

Qualsevol diria que, just al despertar, va començar el 

malson. Podria ser un somni dins un altre somni, la 

imaginació d’un sarcàstic bufó, un quadre molt miop, o 

simplement el dibuix d’un nen. 

 

 

 

ESPAI GUINGUETA 

13 h – Welcome 
Cia. Open Smiles 

 

“Welcome” és la metamorfosi d’una rica excèntrica 

desnonada que entra en lluita pel que és seu. Una 

tragicomèdia plena d’obstacles, ridículament graciosa, 

absurda i emotiva. 

 

 

 

ESPAI GRAN 

17.30 h – Andròmina 
Cia. 2DETRèVOL 

 

Tot passa en una parada de bus, on hi ha un noi que 

es dedica a la venda ambulant, i apareix una noia on 

en el transcurs del dia passen coses estranyes i mai 

se sap com acaba. 

 

 

 

 

 

 

ESPAI MURAL 

18.30 h – White Bottom 
Cia. Ramiro Vergaz 

 

“White Bottom” és una picada d’ullet al “Black Bottom”, 

un ball afroamericà que es va popularitzar a principis 

del segle XX. Sabates de xarol, un escenari sobre 

rodes i un trampolí rescatat de l’oblit. Premi Circorts 

atorgat al Festival Circada 
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ESPAI GUINGUETA 

19.30 h – Runa 
Cia. 104º 

 

Un espai alliberat on el cos esdevé un vehicle per 

reflexionar sobre la hostilitat activa i passiva de l’ésser 

humà a través d’una comicitat àcida però profunda 

que no deixa espai a la indiferència. 

 

 

 

 

Durant tot el festival... 
 

 

ESPAI TALLERS 

Tallers de circ   
De divendres a diumenge, d’11 a 17 h 

Cia. La Jarra Azul 

 

Als jardins s’exposen un seguit de catifes amb 

material perquè tothom pugui practicar i gaudir del 

circ. 

 
 
 

 
 
ESPAI XEMENEIA 

Foodtrucks 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


