
“EL GRAN FINAL”
CIA. BUCRAÁ CIRCUS / Catalunya
Espectacle de carrer de clown contemporani i 
teatre gestual. Dos pallassos es retroben després 
de 30 anys per acabar un espectacle que va quedar 
interromput per l’esclat d’una guerra civil just abans 

pallasso on s’estableix diàleg amb l’espectador des de 
les emocions i on les paraules hi són sobreres.

Divendres 9 a les 22.00h  
1. Plaça Ajuntament 
Gènere: Teatre-Circ / Tots els públics
Cal reservar entrada

Primer 
Premi de 

Panorama 
Circada 2019

*****

“THE FRAME” 
CIA. ELÉCTRICO 28 / Àustria-Catalunya
Inspirada en les observacions de carrer i les ordena-
cions de qualsevol cosa de Georges Perec, aquesta 
peça ens proposa plantar-nos davant de la quoti-
dianitat de la vida urbana i observar-lo, pensar-lo, 

Quatre personatges, entrenats en les disciplines de 
l’observació i l’ordenació dels espais, les coses i els 

mateix, tradueixen mitjançant les lletres que formen 
paraules i les paraules que formen frases tot allò que 
està succeint. Per una estona, TOT és una gran obra 
teatral que mai acaba. L’experiència de la trivialitat de 
les coses que passen és el gran fonament: una obra 
sense argument però amb lents d’augment.The frame 
és una invitació a obrir el nostre cor i els nostres ulls a 

gran oportunitat per alguna cosa. Un exercici dràstic. 
Podríem parlar sobre bolígrafs, però sabem que hi ha 
més coses….

Dissabte 10 a les 10.00h i 12.45h 
Lloc: Consultar www.etca.cat/festicam 
Gènere: Performance / +12 anys 
Cal reservar entrada

Espectacle 
suport a 

la Creació 
Fira Tarrega 
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“URBAN BAND” 
URBAN BAND / Catalunya
La “Urban Band 5” és la banda de carrer inspira-
da amb les Marching Bands americanes. Amb  un 
repertori potent i ple d’energia que farà gaudir grans 
i petits. Una formació instrumental inèdita per seguir 
reinventant l’estil urbà.

Dissabte 10 a les 11.30h 
Diumenge 11 a les 11.30h
2. Itinerant / Sortida: pl. Ramon Berenguer IV
Gènere: Música / Tots els públics

“SOBRE MARGES I 
MANIPULACIONS”
AMB PSIRC I TONO CARBAJO 
Argentina/Catalunya
Sobre marges i manipulacions és un espectacle 
multidisciplinar que sorgeix de la col·laboració entre 
l’artista visual Tono Carbajo i la Companyia Psirc.
L’espectacle ens parla de nosaltres, de la nostra 
societat i del nostre temps.
Paraula, risc, imatge i art en temps real ens faran 
arribar cap a les nostres propies ombres, però 
també cap a tot allo que ens pot il.luminar. Viurem el 
marge i la frontera per tal de trobar l’esquerda des 
d’on canviar i transformar-nos i d’aquesta manera, 
submergir-nos dins la llum.

Dissabte 10 a les 12.00h i 20.00h
Diumenge 11 a les 12.00h i 20.00h
3. Centre d’Art Lo Pati 
Gènere: Multidisciplinar / +16 anys
Cal reservar entrada

Coproducció 
2020  

festicAM, Lo 
Pati i Nilak

“BACK 2 CLASSICS”
PLANETA TRAMPOLÍ / Catalunya
Back2Classics, un espectacle de llit elàstic fresc, 
proper i íntim per a tota la família on el circ més 
clàssic es fusiona amb cultures urbanes a través del 
ball, la música i l’art del Turntablism (scratch amb 
vinils). Una proposta on el llit elàstic pren vida pròpia 
entre les bogeries i acrobàcies del seu protagonista. 
Un viatge al passat que més ens enamora, ple 
d’humor, poesia ,innocència, ritme i caramboles que 
canviaran el concepte que tenim del llit elàstic.

Dissabte 10 a les 13.00h
1. Plaça Ajuntament 
Gènere: Circ / Tots els públics
Cal reservar entrada

THE TEMAZO amb seu a València, formada per un 
equip de 4 artistes de circ, una directora escènica, 

-
senyadora d’imatge, una desenvolupadora web i un 
director de cinema.
Aquest equip s’ha reunit amb l’objectiu de realitzar 
un espectacle que integra circ contemporani, teatre, 
videoclips, participació, música en l’ampli sentit de la 
paraula i la creació d’un món paral·lel a l’espectacle 
en xarxes socials i internet.

“SAVE THE TEMAZO” 
COL.LECTIU F.R.E.N.È.T.I.C / València
Segons Viquipèdia, “Save the themazo” és una ONG 
internacional que lluita per rescatar els valors de la 
música, investigant les connexions musicals i sonores 

cultural i artístic.
Recentment es va crear la Delegació Espanyola SAVE 

Dissabte 10 a les 18.00h
 4. Pati de l’escola Soriano-Montagut

 Gènere: Circ / Tots els públics
Cal reservar entrada
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“SINESTÈSIA” 
CIA. IRON SKULLS / Catalunya
Sinestèsia representa un món post-apocalíptic, on 
a través de la Dansa Experimental es forma un grup 
de supervivents i aquest inicia un viatge cap a una 
zona segura. El Hip Hop, l’acrobàcia i la dansa con-
temporània es fusionen per crear un llenguatge on 
l’humà i l’animal s’uneixen, convidant a l’espectador 
a un joc d’interferències sensorials.

Dissabte 10 a les 22.00h 
1. Plaça Ajuntament
Gènere: Dansa / Tots els públics
Cal reservar entrada

“SAUNTERER”
COLECTIVO AMENO / Catalunya
La performance es pregunta sobre la possibilitat 
de sortir d’un món en el qual ja no existeix l’afora, 
en el qual la realitat es confon plenament amb el 
capitalisme. Planteja l’experiència del caminar com 
un possible acte de resistència davant la realitat 
en la qual vivim. Obrir forats per poder respirar, 
encendre focs a la nit. En el més profund de la nostra 
desesperació hi ha una alegria que ens crida.

Diumenge 11 a les 10.00h i 12.45h
Lloc: Consultar www.etca.cat/festicam 
Gènere: Performance / +12 anys
Cal reservar entrada

“JET LAG” 
CIA. ILUYA / Catalunya
Has sofert alguna vegada de Jet Lag? Doncs imagina’t 
si formes part d’una tripulació que viatja sense parar 
i sense temps per a reestructurar el seu rellotge 
intern. No saber en quin país estàs, en quin horari 
vius o quina és la teva pròxima destinació pot ser 
un problema si ets el responsable de gestionar el 
següent vol. 

Diumenge 11 a les 13.00h 
1. Plaça Ajuntament
Gènere: Teatre / Tots els públics
Cal reservar entrada

“LA PRINCESA EN TEXANS”
CIA. SGRATTA / Catalunya
Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per 

poca aigua que raja de la Font Dolça. Aconseguirà la 
princesa Maribel fer fora el drac? Ho aconseguirà el 

Prepareu-vos perquè, dos peculiars venedors 
ambulants, ens explicaran aquesta fantàstica 
llegenda. Coneixerem una princesa molt especial, 
que amb l’ajuda d’una pila de personatges divertits, 
ens ensenyaran que l’important no és qui ets, sinó 
com ets.
Una obra de teatre familiar per trencar estereotips i 
fer-se un tip de riure.

Diumenge 11 a les 18.00h
5. Plaça del Castell
Gènere: Teatre / Tots els públics
Cal reservar entrada

“BUENAS NOCHES EUROPA” 
CIA. ANIMASUR / Andalusia
Les úniques diferències entre el que va passar ahir i 
això d’avui és que els protagonistes són uns altres, el 
lloc també és un altre, però les circumstàncies ... són 
les mateixes. 
La guerra obliga a un grup de persones a migrar, 
desplaçar-se a un altre lloc, abandonar tot el que, 

Des d’aquí, no queda una altra cosa que construir 
destí, aventurar-se a la mar i, des d’aquest precís 
instant, començar a oblidar.
Inventar-ho tot, de nou; un nom, una identitat, unes 

viure en aquesta vella i cansada Europa.
Tan gran, que no es recorda de gairebé res. I, amb 
tanta por, que no obre les portes a ningú.

Diumenge 11 a les 22.00h 
1. Plaça Ajuntament
Gènere: Teatre físic / Tots els públics
Cal reservar entrada

’

Nom Cia.Espectacle Lloc Hora

DIVENDRES 9
EL GRAN FINAL BUCRAÁ CIRCUS 1 22h

DISSABTE 10
THE FRAME CIA. ELÉCTRICO 28 10h

URBAN BAND URBAN BAND 5 2 11:30h

SOBRE MARGES 
I MANIPULA-
CIONS

3 12h

THE FRAME CIA. ELÉCTRICO 28 12:45h

BACK 2 
CLASSICS

CIA. PLANETA  
TRAMPOLÍ

1 13h

SAVE THE 
TEMAZO

COL·LECTIU 
F.R.E.N.È.T.I.C

4 18h

SOBRE MARGES 
I MANIPULA-
CIONS

TONO CARBAJO I 
CIA. PSIRC

TONO CARBAJO I 
CIA. PSIRC

3 20h

SINESTESIA CIA. IRON SKULLS 1 22h

DIUMENGE 11
SAUNTERER COLECTIVO 

AMENO
10h

URBAN BAND URBAN BAND 5 2 11:30h

SOBRE MARGES 
I MANIPULA-
CIONS

TONO CARBAJO I 
CIA. PSIRC

3 12h

SAUNTERER COLECTIVO 
AMENO

12:45h

JET LAG CIA. ILUYA 1 13h

LA PRINCESA 
EN TEXANS

CIA. SGRATTA 5 18h

SOBRE MARGES 
I MANIPULA-
CIONS

TONO CARBAJO I 
CIA. PSIRC

3 20h

BUENAS 
NOCHES 
EUROPA

CIA. ANIMASUR 1 22h

 

Tots els espectacles són amb aforament limitat i amb 
control d'accés. Les entrades són gratuïtes i s’han de 
reservar prèviament a www.amposta.cat/vendaentrades 

Apel·lem a la responsabilitat de tothom pel que fa al 
compromís d’assistir a la reserva efectuada o bé fer 
possible que pugui ocupar el seient una altra 
persona en el cas de no poder assistir. 

1 Plaça Ajuntament -  2 Plaça 
Ramon Berenguer IV -  3 Centre 
d’Art lo Pati - 4 Escola Soriano-
Montagut - 5 Plaça del Castell


