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NOTA DE PREMSA 

 

Mercateatre, la Fira de Circ i Animació al Parc de Sant Martí 

que dóna la benvinguda a l’estiu 

 

· Organitzada pel Centre Cívic Sant Martí, la 22a edició arriba el 29 de juny, a partir de les 21.30 h, a la 

zona de «la gàbia» (entre els carrers Menorca i Huelva), amb entrada gratuïta. 

· La vetllada s’articula com un cabaret de varietats, amb una dotzena d’espectacles breus de diferents 

disciplines entre les quals en destaquen l’acrobàcia aèria, el clown i els malabarismes.

 

Barcelona, 17 de juny de 2019 

Dissabte 29 de juny el Parc de Sant Martí, al barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona, serà l'escenari 

d'una nova edició de Mercateatre, la fira de circ i d'espectacles d'animació que organitza el Centre Cívic Sant 

Martí, des de fa més de dues dècades. 

L'esdeveniment, que es configura com una cabaret de varietats, amb una dotzena d'actuacions breus, tindrà 

lloc a partir de dos quarts de deu del vespre, a la zona del parc que es coneix popularment amb el nom de 

«la gàbia» (situada entre els carrers Menorca i Huelva). El polifacètic actor Brian Bombay serà l'encarregat 

de presentar una vetllada a la fresca ideal per donar la benvinguda a l'estiu, amb un programa ben variat que 

inclou espectacles de foc, d'acrobàcia  aèria, de mim i clown, de dansa moderna i dansa acrobàtica, de 

funambulisme, de teatre visual i de malabarismes. Al web de la fira, mercateatre.com, s'hi pot consultar el 

programa complet amb descripcions dels espectacles presentats i les companyies participants. 

L'activitat és oberta a tot el públic i no es requereix reserva d'entrades, si bé els organitzadors confien que, 

com cada any, l'aforament s'omplirà ràpid tot i haver am pliat la capacitat d'un pati de butaques previst per a 

350 persones. Després de més de dues dècades (enguany serà la 22a edició) Mercateatre és un projecte 

que no només està consolidat sinó que, en paraules de Chus Ruiz, directora del centre cívic, segueix en 

creixement. Ruiz ens explica que «Mercateatre  té un públic fidelitzat i són molts els veïns i veïnes del barri 

que s'anoten la data a l'agenda i l'esperen amb il·lusió, però, d'igual manera, en els darrers anys hem notat 

un augment d'espectadors d'altres barris i districtes». Un altre dels aspectes distintius de Mercateatre és que 

la selecció de participants es fa a partir d'una convocatòria oberta, dirigida a professionals (que es realitza 

durant el mes d'abril). Segons la directora del centre cívic, aquesta crida és també un bon reflex del 

creixement que continua experimentant el projecte: «cada any rebem prop d'un centenar de propostes i, cada 

vegada, hi trobem més artistes i companyies provinents de fora de l'estat espanyol, perquè han rebut molts 

bones referències sobre la fira per part d'altres col·legues de professió». Ruiz assenyala que això és deu a 

que «Tots els participants queden sempre molt satisfets del caliu que es genera al parc i de la complicitat 

amb el públic, que és força entusiasta». Amb tot, la selecció de companyies participants posa el focus en 

mirar de donar cabuda a companyies emergents i oferir una cita d'interès també per a programadors d'altres 

equipaments de la ciutat i de l'àrea metropolitana.  

A més de la fira de dissabte, l'edició d'enguany de Mercateatre es complementarà amb dues activitats 

paral·leles. D'una banda, el dilluns dia 1 de juliol a les 18 h de la tarda, l'Auditori Sant Martí s'hi afegeix amb 

CruCru Show, un espectacle ambulant d'acrobàcies i malabarismes a peu de carrer, que tindrà lloc a la 

Plaça d'Angeleta Ferrer, just al davant de les instal·lacions de l'Auditori. D'altra banda, el Centre Cívic Sant 

Martí també ha organitzat un taller familiar de circ, per a infants d'entre 8 i 12 anys, que es realitzarà de l'1 

al 8 de juliol. El curset és gratuït, però les places són força limitades i cal inscriure's prèviament, al web o a 

les oficines del centre. 
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PROGRAMA 

 

BATUCADA 

 

Los Chipirones 

 
 

Percussió 

Colla dels barris de Sant Martí i la Verneda. 

http://loschipirones.com/ 

  

 

 

 

 

 

AVUA 

 

Cia. Bool 

 
 

Teatre físic i visual 

Avua ens submergeix en un somni tant real que no sabem del cert 

si érem papallones somiant ser persones o persones somiant ser 

papallones.  

https:/circdansa.wordpress.com/ 

 

 

 

 

BLACK & BLUE 

 

Cia. Black & Blue 

 
 

Clown 

Ricardo Cornelius i Cristi Garbo són Black & Blue, dos clowns que 
juguen a ser músics, o és a l'inrevés? Un espectacle boig amb dos 
clowns excèntrics, o és a l'inrevés? L’harmonia del public serà el 

caos de l’espectacle, o és a l'inrevés? 

https://www.facebook.com/blackandblueclown/ 
 
 

 

http://loschipirones.com/
https://circdansa.wordpress.com/
https://www.facebook.com/blackandblueclown/


 MERCATEATRE 2019                                                                                                                 DOSSIER DE PREMSA 

 

 

ÒMICRON 

 

Katerina Tsiantou 

 
 

Trapezi 

Òmicron és una lletra de l’alfabet grec, la o petita. És un cercle i 
com qualsevol cercle no té principi ni té final. La peça que ens 

presenta Katerina és el resultat d’una cerca de moviments 
circulars sobre un element aeri que també s’apropa a una forma 
circular. L’artista s’enrotlla i es desenrotlla, fa girs i dóna voltes que 

es podrien repetir sense fi, cap una direcció i cap una altra. 

https://www.instagram.com/katerina.tsiantou/ 

 

 

EN PERILL D’EXTINCIÓ 

 

Aurora Caja 

 
 

Acrodança 

El desequilibri és la inèrcia que mou un cos. Un cos que, en 
aquest cas, tendeix a la caiguda i al joc. Tot i que res s’atura, 

respirem quan ella troba l’equilibri, fràgil però cert. Feliç en la 

llibertat de moure’s creua de vegades la línia del dolor. 

https://auroracr6.wixsite.com/auroracaja 

 

 

 

BAILAR CON FANTASMAS 

 

Cia. Piskis Milagros 

 
 

Corda llisa 

El miracle del peix que va aprendre a volar amb els fantasmes! Un 
espectacle que, a través del moviment i la música, ens explica una 

història sobre la lluita eterna que es dóna dins d'un mateix contra 

les pròpies pors.  

https://www.facebook.com/milagrospiskis/ 

 
 
 

 
 

https://www.instagram.com/katerina.tsiantou/
https://auroracr6.wixsite.com/auroracaja
https://www.facebook.com/milagrospiskis/
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LES COSES IMPOSSIBLES 

 

Martademarte & Cia. 

 
 

Clown i funambulsime 

Fer de l'impossible, possible,... del difícil, fàcil... i del fàcil, bonic. 
Això és el que ens proposen dos clown i un bagul que circulen pel 

paisatge urbà tot cercant el lloc ideal per crear la il·lusió d'un 

impossible: caminar sobre ampolles. 

http://www.martademarte.com/ 

 

 
 

 

TOP OF THE POPS 

 

Companyia de Dansa Leftovers 

 
 

Dansa 

Els integrants de la Companyia de Dansa Leftovers és 

converteixen en «popstars» per mostrar-nos el «Top of the Pops» 

de les coreografies més icòniques de la reialesa de la música pop. 

https://www.facebook.com/LeftoversDance 

 

 

 

 

METATARMIX 

 

Cia. Metatarsis 

 
 

Malabarismes 

La Cia. Metatarsis porta a escena MetatarMix, una proposta que 
combina humor i malabars que inclouen rutines de rebots 
musicals, «rolling» vidre ambientat amb bombolles, pilotes i maces 

led i equilibris amb plats xinesos. 

http://www.florenciamartinez.com.ar 
 

 

 

 

 

http://www.martademarte.com/
https://www.facebook.com/LeftoversDance
http://www.florenciamartinez.com.ar/
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HASTA QUE EL ATRASO NOS SEPARE 

 

Sofia Ferrari 

 
 

Tela aèria 

Mitjançant la comicitat, Sofia Ferrari aconsegueix comunicar 

problemes cotidians, un reflex del dia a dia. Trencant tabús i 
qüestionant paradigmes, en proposa submergir-nos en un univers 

on la realitat i la ficció s'entremesclen de forma constant.. 

https://sofyferrari.wixsite.com/crucru 

 

 

 

 

STACY, LA DOMADORA DE ELEFANTES 

 

La Churry 

 
 

Clown 

Stacy, una artista cèlebre de circ clàssic, domadora d'elefants, 
arriba a la ciutat per presentar el seu nou número de circ 

contemporani... No perdin aquesta oportunitat única de veure la 

gran Stacy en acció! 

 http://www.lachurry.com 
 

 
 

 

Kaji 火事

 

Brian Maverick 

 
 

Acrobàcia i malabarismes amb foc 

Espectacle de circ dinàmic i àgil que combina acrobàcies i arts 
marcials amb malabars de l'encisador i ancestral foc. Amb 

tècniques tradicionals i contemporànies per crear un espectacle de 

risc, visual i ple d'energia. 

https:/www.instagram.com/brian.maverick/ 
    

 
 

 

https://sofyferrari.wixsite.com/crucru
http://www.lachurry.com/
https://www.instagram.com/brian.maverick/
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PRESENTAT PER 

 

BRIAN BOMBAY 

 

 

Actor, cantant, showman, guionista, escenògraf i realitzador de 

vídeo 

http://brianbombay.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

ACTVITATS PARAL·LELES 

 

TALLER DE CIRC EN FAMÍLIA I CIRC A LA PLAÇA 

 

 

Taller de circ en família 

De l’1 al 8 de juliol, de 17 a 18.30 h 

Adreçat a infants de 8 a 12 anys. 

Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia. 

Lloc: Centre Cívic Sant Martí 

 

 

CruCru Show (Circ a la plaça) 

Dilluns 1 de juliol, a les 18.30 h 

Sofia Ferrari, la CruCru, dibuixa un somriure amb el 

seu espectacle de circ innovador i creatiu, amb 

acrobàcies i malabarismes a peu de carrer. 

Activitat organitzada per l’Auditori Sant Martí. 

Lloc: Plaça d’Angeleta Ferrer (davant de l’Auditori). 

 

 

MÉS INFORMACIÓ I RECURSOS 

 

 

 
 

Web de fira: http://www.mercateatre.com 
 
Imatges cedides per les companyies: 

https://www.dropbox.com/sh/mi0j39g2aefizkk/AA
AtFjNdlxXvKCPx25IkdtBIa?dl=0 

 
Lloc de realització de la fira: Parc de Sant 
Martí de Barcelona, a la zona de «la gàbia», 

entre els carrers Menorca i Huelva (localització al 
mapa, C/Menorca, 64). 

 
Transport públic proper: Parada de metro Sant 
Martí de la Línia 2, parades dels busos H10, 33, 

B24 i N8. 
 

Contacte de premsa: 
Centre Cívic Sant Martí 
C/ Selva de Mar, 215 (08020, Barcelona) 

Web: https://www.barcelona.cat/ccsantmarti 
A/e.: dinamitzacio@ccsantmarti.net 

Tel.: 93 256 57 60 
Dinamitzadors referents del projecte: Jose 
Manuel Delgado i Elena Crespo 

 
 

 
 
 

 

http://brianbombay.com/
http://www.mercateatre.com/
https://www.dropbox.com/sh/mi0j39g2aefizkk/AAAtFjNdlxXvKCPx25IkdtBIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mi0j39g2aefizkk/AAAtFjNdlxXvKCPx25IkdtBIa?dl=0
https://goo.gl/maps/nJqmyfTfnfm3SSUF9
https://goo.gl/maps/nJqmyfTfnfm3SSUF9
https://www.barcelona.cat/ccsantmarti
mailto:dinamitzacio@ccsantmarti.net

