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Cia. Los Galindos
“Circ d’entranya, visceral i simple, en una iurta mongola”

DISSABTE 8 DE DESEMBRE · 17 H i 20 H
DIUMENGE 9 DE DESEMBRE · 12 H

PLAÇA MAJOR DE PORQUERES · 10 €

ESPECTACLE DE PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA D’ARTS ESCÈNIQUES
I MÚSICA RERE EL TELÓ 2019 

ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA PROGRAMACIÓ DE LA XXIII FIRA D’HIVERN DE PORQUERES

www.centrecivicporqueres.cat



La iurta de Los Galindos s’instal·larà a la plaça Ma-
jor de Porqueres durant la XXIII Fira d’Hivern per 
presentar-nos la seva última producció, UduL.

Aquesta carpa mongola confereix a aquesta com-
panyia de circ una entranyable proximitat amb el 
públic, en un espai escènic circular envoltat dels 
espectadors que us ofereix una oportunitat única 
de gaudir del circ com mai abans ho havíeu fet. 

Sobretot, entreu en aquest espai escènic singular, 
perquè a dins assistireu al joc de contínues entra-
des i sortides d’uns artistes que afronten un exer-
cici de recerca i redescobriment de les capacitats 
corporals i de confrontació emocional de l’indivi-
du amb ell mateix. Aquí veureu que el circ, el vo-
devil i les varietats tenen un parentiu clar, i que els 
artistes d’UduL reten un homenatge a uns gèneres 
especialment populars i directament connectats 
amb els espectadors.

Los Galindos són un referent del circ català, crea-
dors de més d’una dotzena d’espectacles i recone-
guts amb el Premi Nacional de Cultura l’any 2016.

Durada: 60 minuts
Direcció artística: Bet Garrell i Marcel Escolano 
- Los Galindos
Creació d’artistes a pista: Anna Pascual,
Benet Jofre, Bet Garrell i Marcel Escolano
Escenografia: Los Galindos
Vestuari: Perturbado de Ponzoña
Tècnic i constructor: Benet Jofre
Plàstica i attrezzo: Txell Janot
Il·lustració: Laia Sondang
Banda sonora d’efectes: Kiku Vidal i Yvonne 
Miraille
Col·laboracions musicals: Joan Cot i Xavi Lozano
Vídeo: Julián Waisbord
Fotografia: Manel Sala, Ulls
Distribució: Txell Bosch

www.losgalindos.net

Entrades anticipades:
www.centrecivicporqueres.cat
Espectacle per a tots els públics a partir de 7 anys


