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Granollers, vila oberta 

L’any 2000 i amb el nom de la Passada, la popular 
desfilada de l’Ascensió prenia un nou i necessari 
rumb, perfilant-se com una mostra de cultura 
popular, amb l’esperit de les antigues fires que 
mostraven tot allò que difícilment es podia veure 
al llarg de l’any.
 
Aquell primer any de la nova etapa, coincidint amb 
el centenari del naixement del mestre Ruera, la 
Passada va tractar sobre la música al carrer. Hi va 
participar una selecció de les diferents formacions 
de música tradicional, populars, però alhora 
desconegudes: una cobla de flabiolaires i una 
banda, arribats de Mataró; una mitja cobla vinguda 
de Valls; una cobla de tres quartants de Barcelona; 
una cobla de Ministrers del Camp de Tarragona; 
una colla de grallers de Vilafranca del Penedès; els 
dolçainers i tabaleters de Muro, Alacant; i el grup 
de música tradicional d’animació de carrer, Xarop 
de Canya.
 
Amb els grups musicals de la part temàtica van 
sortir els clàssics carruatges i cavalleries, així com 
la bomba i l’escala del cos local de bombers d’inici 
del segle XX i l’ambulància llitera de l’Assemblea 
Local de la Creu Roja, també d’aquella època, 
restaurats amb el suport de l’Ajuntament de 
Granollers.
 
Des de l’any 2000 hem pogut veure per la carrete-
ra prop de 200 grups que ens han fet gaudir de tot 
tipus d’elements de la cultura popular, majoritària-
ment vinculats al folclore, com la Dansa de la 
Moma del Corpus de València; el Tio de la Porra de 
Gandia; els gegants anglesos la Mortal Orquestra; 
la Kaixarranca de Lekeitio; els Dances de Graus i 
Tauste; els Nans Vells de Tarragona; los Cabezu-
dos de Zaragoza; el Betlem de Tirisiti d’Alcoi; el 
canó del barri mariner de Barcelona, la Barcelone-
ta; les corals del Raval i els coros de la Barceloneta, 
Barcelona; els armats de la congregació de la 
Puríssima sang de Montblanc; i l’escola de dolçai-
ners la Xafigà de Muro.

ENTRADA
17.30 h. Plaça de Perpinyà. Entrada dels artistes
 
ESCENARI – Plaça de Maluquer i Salvador
18-20 h. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)
Bufons i Commedia dell'arte
 
PISTES 1, 2, 3, 4 , 5 i 6 
Al llarg del carrer Anselm Clavé
18 h. Sis pistes simultànies, sis!
 
PISTA 1
Shakti Olaizola
Contorsionisme
 
PISTA 2
Pablo Potocnjak 
El Senyor de les Baldufes
 

Aquest any 2018, la popular carretera quedarà 
envaïda pels saltimbanquis, persones i grups que 
en l’antiguitat anaven de poble en poble mostrant 
les seves habilitats i que, més tard agrupats en 
companyies, donaven estructura al que coneixem 
com a circ. Així, al llarg de la tarda de dissabte de 
l’Ascensió podrem contemplar a l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de Barcelona 
representant la Commedia dell’Arte; la plàstica i 
l’incomprensible moviment del cos de la mà de la 
contorsionista Shakti Olaizola; la sorprenent 
habilitat dels malabars de rebot de Fernando 
Pose; el mestratge en el domini de les baldufes de 
Pablo Potocnjak, el Senyor de les Baldufes; la 
simpàtica i sempre complicada utilització de la 
bàscula i els plats xinesos de la Bella Tour; 
l’elegància, la força i la destresa dels equilibris mà 
a mà del Duo Leti&Fer; l’habilitat en diferents 
disciplines circenses d’Escarlata Circus; la sempre 
sorprenent irrupció del pallasso amb Claret Clow; 
i la necessària presència de la música de la mà de 
Zampone Brass. I com no pot ser d’altra manera, 
la Passada acabarà amb el número final de La 
Coupole, amb Olivier i Valérie Roustand, i La 
Corcoles, de Mariona Moya, travessaran la plaça 
Barangé de nord a sud i de llevant a ponent.
 
Totes aquestes companyies convertiran la 
carretera en un gran circ, on de manera simultà-
nia, en un escenari i sis pistes, mostraran les seves 
habilitats. Amb les passades dels últims tres anys 
dedicats a les titelles, el 2016; els grups d’anima-
ció, el 2017; i aquest any als saltimbanquis, es 
manifesten les possibilitats de la Passada de 
convertir-se en un referent i una cita anual de la 
cultura popular del país.

HORARIS I ESPAIS Presentació
 

PISTA 3
Duo Leti & Fer / La Bella Tour
Mà i mà / Bàscula i plats xinesos
 
PISTA 4
Fernando Pose
Malabars de rebot
 
PISTA 5
Escarlata Circus
Compendi d'arts del circ
 
PISTA 6
Plaça de Barangé
20 h. Número final!
La Coupole + La Corcoles
Funambulistes
 

ESCENARIFUNCIÓ

18h

19h

20h

18.30h

19.30h

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 PISTA 5 PISTA 6

ESAD
Shakti

Olaizola

Shakti
Olaizola

Senyor
Baldufes

Duo Leti & 
Fer / La 

Bella Tour

Duo Leti & 
Fer / La 

Bella Tour

Senyor
Baldufes

ESAD

ESAD

ESAD

ESAD

Fernando
Pose

Fernando
Pose

Escarlata
Circus

Escarlata
Circus

La Coupole +
La Corcoles

Amb la col·laboració de:



ESCENARI

Zampone Brass
Músics de carrer
 
El Zampone està boníssim! Ho diu tothom: 
senyors amb bigotis, nens que juguen a 
pilota, noies que surten de l’oficina… no 
paren de dir-ho als carrers, als mercats i a les 
places de pobles i ciutats. D’aquest suculent 
menjar i de la tradició que el segueix neix la 
Zampone Brass, una formació musical de 
carrer que conduirà i acompanyarà durant 
tot el recorregut als artistes de circ que us 
deixaran bocabadats amb els seus números i 
trucs.

L’espectacle
La música de circ i les cançons més marxoses 
de tradició americana es barregen perfecta-
ment per crear l’atmosfera perfecta per a 
l’ocasió: ambient festiu impregnat de la 
màgia del món del circ. El repte serà endevi-
nar quin dels músics de la banda menja més 
Zampone!

 

Claret Clown. Obrim teló!
Clown
 
Claret Papiol (Barcelona, 1954) és pallasso, 
actor i pedagog i dirigeix la seva pròpia 
companyia. Cofundador del Circ Cric i de 
Germans Poltrona, ha treballat amb les 
companyies Marduix Titelles, La Ganga, La 
Claca, Circ Raluy, Big Wheel Theater 
Company (Londres), Les Hommes en Noir 
(França) i amb la seva companyia Claret 
Clown ha actuat per tot Europa i Kenya. Claret 
Clown és premi Sabatot Alegre i FAD-Sebastià 
Gasch.
 
L’espectacle
A  Obrim teló! tot és espectacle, sols la realitat 
supera la ficció! El sempre elegant i distingit 
Monsieur Loyal, surt del circ  amb el seu teló 
de vellut i es passeja per la ciutat convertint en 
estrelles del seu espectacle imaginari el 
mobiliari urbà i els seus habitants. Seràs tu la 
propera estrella?

Escola Superior d'Art Dramàtic
Commedia dell'arte i Bufons

 
Prop d’una vintena d’alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
(ESAD) representaran dues peces Commedia dell’arte i Bufó, 
dirigides pels professors de l’Institut del Teatre, Lluís Graells i Maria 
Codinachs.
 
La primera peça és una comèdia de l’art que recupera la versió 
contemporània de les màscares que han recorregut Europa des de 
fa segles, mentre que la segona està basada en l’univers irreverent, 
cruel i grotesc dels bufons.
 
Els intèrprets són els alumnes Roc Bernadí, Ricard Boyle, Gerard 
Franch, Maria Garcia, Tània López-Alberca, Ariadna Llobet, Andrea 
Marinel·lo, Laia Merino, Carme Milan, Paula Muñoz, Lluís Oliver, 
Simon Kirschner, Élida Pérez, Anna Roy, Omar Sanchís, Ariadna 
Serra, Paula Ten i Carla Vilaró.

Shakti Olaizola. Irakurriz
Contorsionisme
 
Shakti Olaizola (Guipúscoa, 1987) va descobrir el circ i va incorporar 
el cos com a eina per expressar la creativitat mentre cursava la 
carrera de Belles Arts. Olaizola s’ha format en dansa, clown i 
acrobàcia a Bilbao, Madrid, Barcelona, Argentina i Brussel·les i ha 
fet del circ el seu modus vivendi. El 2012 comença el seu projecte 
individual i crea els seus propis números que ha presentat a festivals 
d’arreu d’Espanya, Europa i Amèrica Llatina.
 
L’espectacle
A Irakurriz, Olaizola ens endinsa en el món, una mica peculiar, d’una 
noia que llegeix. A través de la lectura, ens porta pels diferents 
capítols d’una història plena de records, descobriments, somnis, 
situacions... que va enllaçant amb els objectes que va trobant al seu 
pas: una cadira, un aparador, un coixí, un llibre...

Pablo Potocnjak. El Senyor de les Baldufes
Baldufes
 
Pablo Potocnjak s’inicia a les arts del circ a Xile. De forma autodi-
dacta i intuïtiva comença a experimentar en la tècnica del malaba-
risme i a mitjans dels 90 viatja becat a França amb un projecte 
d’investigació sobre el circ i el malabarisme. Crea la primera 
companyia de nou circ a Xile, La Mosrisbalama, i més endavant 
l’integra a l’Escola Internacional de gest i imatge La Mancha. El 1997 
crea amb Gabriela Sandoval la companyia Penélope y Aquiles i 
s’estableix a Catalunya. Potocnjak combina l’experiència del circ i 
el teatre amb la recerca en els jocs tradicionals.
 
L’espectacle
El Senyor de les Baldufes ve de llocs desconeguts per capturar-nos 
amb el seu misteri i presentar-nos l’univers baldufesc que ha creat. 
Enfilat en un tricicle-carretó, viatja pel planeta sense descans, on 
transporta tot el seu món que manipula amb virtuosisme i encant. 
Ens mostra un petit gran circ on l’espectacle destaca per la qualitat 
de les seves “artistes”: les baldufes. Cada baldufa, trompa i trompit-
xol engendra una vida pròpia manifestant un món únic i delirant. 
A girar!

Duo Leti & Fer. Cascade
Mà i mà
 
Parella acrobàtica especialitzada en la tècnica de circ mà i mà, formada per 
Letícia García i Fernando Melki des del 2011. Amb el llenguatge de l’acrobàcia a 
duo creen diferents espectacles com Starfatal i Cascade i actuen en festivals i 
fires de tot el món. Des del 2016 formen part de la família artística del Circ Cric 
amb Tortell Poltrona.
 

Fernando Pose. Dos de un tipo
Malabars de rebot
 
Fernando Pose va néixer a Buenos Aires, Argentina, d’on va marxar l’any 2000 
per dedicar-se al seu número de pilotes rebot i impartir classes de malabars per 
diferents ciutats d’Europa. Amb 18 anys de trajectòria, ha passat per circs, 
teatres, hotels, casinos, festivals de carrer i convencions de tot el món. 
Simultàniament, dona classes a les millors escoles de circ d’Espanya (Ca rampa, 
a Madrid) i Catalunya (Escola Hidrogel Ravel, a Barcelona) i imparteix estades i 
workshops a convencions de malabars. El seu amor i passió per l’art i la creació 
no paren de créixer.
 
L’espectacle
Dos de un tipo és un espectacle amb un prestigiós i elegant malabarista i un 
acomodador que no fa res bé, però és la simpatia personificada. Dues ànimes 
contraposades que s’entrellacen en un delirant xou. Un espectacle d’humor, 
màgia i malabars.

Número final
La Coupole + La Corcoles  Duo du haut
Olivier et Valérie  Roustan, Mariona Moya-Monsuner 
de La Corcoles
Funambulistes
 
La companyia francesa La Coupole presenta el seu 
espectacle de funambulisme Duo du Haut (duo d’alçada), 
una successió de tres números orquestrats sobre i sota el 
fil de les nostres emocions. Una immersió al món de la 
ingravidesa que ens porta a la frontera de poesia. En el 
marc de la Passada de l’Ascensió 2018 les companyies La 
Coupule i La Corcoles s’uneixen per crear un espectacle 
d’alçada que creuarà la plaça Barangé de nord a sud i d’est 
a oest.

PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3 PISTA 4

PISTA 5

PISTA 6

La Bella Tour 
Bàscula i plats xinesos
 
La Bella Tour són Roi Borrallas i Guillermo Aranzana. En Roi prové 
del teatre i quan descobreix el món del circ es forma com a artista 
disciplinar. El 2010 rep el premi del jurat al Festival OFF pel seu xou 
Traga Tiérrame. Guillermo Aranzana es forma a la Universitat de 
Circ i Dansa (DOCH) d’Estocolm, on crea el grup de bàscula 
Balagans i ideen un número que és premiat el 2011 amb la Medalla 
d’Or al Festival Cirque du Demain (París) i el Yongstage de Suïssa. 
Tots dos han passat per grans companyies i festivals com Deros, 
Roncalli, Cirque du Soleil, Fira Tàrrega, Circa, Festiclown...
 

Escarlata Circus. Llenties i Marabú
Compendi d'arts del circ
 
Companyia fundada l’any 1987, Escarlata Circus ha portat els seus espectacles 
per tot Europa, Israel, Líban, Rússia i Canadà. Actualment, els membres de la 
companyia són Bet Miralta i Jordi Aspa. Escarlata Cirus ha creat els espectacles 
Malalts (1988), Velcro Propuls (1992), Els Turistes (1995), Pell de Gallina (2000), 
Llenties i Marabú ( 2005), Devoris Causa (2008), Pugilats (2011), Cabaret Petrifi-
cat (2014) i Corr Oc (2015). També han dirigit diversos actes i espectacles com 
el F.I.R.A Circ d'Hivern de 9 Barris (2014) i Intarsi (2016), entre d'altres, i han estat 
els directors artístics de la Fira Trapezi del Circ a Reus. El 2007 van rebre el Premi 
Nacional de Circ.
 

L’espectacle
La Bella Tour és una paròdia de com dos pallassos 
de la vella escola intenten sobreviure al món 
modern, fent l’únic que saben fer, i fent-ho d’una 
manera poc ortodoxa... És la història de dos amics 
que a vegades mostren a escena els seus proble-
mes personals, oblidant que el públic els està 
mirant. El seu màxim objectiu és aconseguir les 
nostres rialles!

L’espectacle
Hi ha res més subtil que el temps? Dos personatges 
es troben, juguen i comparteixen moments per 
superar les seves pors i obsessions. S’emocionen a 
través del joc del circ. Creen moments delicats i 
efímers. Aquesta delicadesa, combinada amb el 
virtuosisme, crea un número que commourà els 
espectadors.

ITINERANT

L’espectacle
A Llenties i Marabú, Ludmila i Alfonso, dos 
personatges estrafolaris i amb sang de 
firaires, són els encarregats d’acollir-vos 
en aquest preciós teatre-circ ambulant on 
les emocions conviuen. Voleu entrar al 
món poètic de la gravetat?
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