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NIT DE CIRC DELS PREMIS ZIRKÒLIKA  

DE CIRC DE CATALUNYA 2018 

Torna el millor aparador del circ català amb la gala Nit de Circ, 

que inclourà l’estrena de l’espectacle de producció pròpia 

‘UNDER’ i la cerimònia de lliurament dels Premis Zirkòlika de Circ de 

Catalunya 2018 

 

 
 

  L’entitat de difusió de les arts del circ Zirkòlika celebrarà, el dimecres 19 

de desembre, la novena edició dels Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya.  

Aquest any, la ‘Nit de Circ dels Premis Zirkòlika’ es farà a El Born Centre 

de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 12) de Barcelona. Serà a partir de les 

20 hores en el marc d’una vetllada molt especial.  

 La gala Nit de Circ constarà de dues parts. En primer lloc, un espectacle 

coproduït per Zirkòlika, El Born CCM i UnderCirc: ‘UNDER. Històries sota terra’, 

ideat i dirigit per Emiliano Sánchez Alessi. A diferència d’edicions anteriors, el 

show no consistirà en una actuació única amb la consecució dels millors 

números del moment, sinó en un muntatge complet que s’estrenarà per a 



 
 

l’ocasió i tindrà més recorregut, amb la possibilitat de ser programat a d’altres 

equipaments fomentant, així, la creació de circ contemporani de sala. Al 

mateix El Born CCM es podrà veure els dies 21, 22, 27, 28, 29 i 30 de desembre a 

les 19h. 

 Seguidament tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels Premis Zirkòlika 

de Circ de Catalunya 2018, que enguany s’amplien amb dues noves 

categories: millor entrada o espectacle de pallassos i millor trajectòria. A més, 

s’ha separat en dues la categoria d’espectacle de circ en format tancat amb 

millor espectacle de circ de sala i millor espectacle de circ de carpa, fins ara 

unides. En total, s’atorgaran 11 guardons. 

Aquests guardons, de referència i amb un ampli ressò mediàtic, van 

néixer el 2010 com a suport a la creació i al reconeixement del treball dels 

artistes i les companyies de circ catalanes.  

Durant els últims vuit anys s’han premiat 49 espectacles o números de 

circ, 20 companyies i artistes, i 8 iniciatives per a la projecció de les arts 

circenses.  

Des de la seva creació, la Nit de Circ s’ha convertit en una cita anual 

imprescindible per a tot el sector. Està organitzada per la revista Zirkòlika i 

compta amb la implicació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA 

CX, i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Barcelona i la Diputació de Barcelona. 

El seu objectiu és promocionar el circ i, alhora, dignificar i contribuir a la 

professionalització del sector i dels artistes i companyies de circ català. També 

es pretén donar visibilitat a tots els espectacles de qualitat creats i produïts a 

Catalunya, cohesionar el sector, obrir circuits d’exhibició i mostrar l’enorme 

potencial del circ amb la producció d’un espectacle de qualitat que serveixi 

de punt de trobada del món del circ, tant els professionals del sector com el 

públic general.     

Les entrades per a la Nit de Circ dels Premis Zirkòlika i la resta de 

representacions de l’espectacle ‘UNDER’  ja es poden comprar a El Born CCM: 

a la pàgina web http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat, per telèfon 93 

256 68 50 (de dilluns a divendres de 9:30h a 19h) o taquilla (Plaça Comercial, 

12. Barcelona). Preu: 12 € (entrada general); 9,5 € (aturats, estudiants i 

col·lectius desfavorits); 6 € nens (de 6 a 14 anys). 

 

 

http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/
phone://932566850/
phone://932566850/


 
 

L’ESTRENA DE L’ESPECTACLE ‘UNDER’ 

Una coproducció de Zirkòlika, El Born CCM i UnderCirc 

 

 
 

El mateix dimecres dia 19 de desembre, abans de la cerimònia de  

lliurament dels Premis Zirkòlika, es presentarà un gran espectacle de circ que, 

per primera vegada, consistirà en una coproducció de Zirkòlika.  

Porta per títol ‘UNDER. Històries sota terra’ i es tracta d’un muntatge de 

circ actual per a tots els públics (recomanat a partir de 6 anys).  

‘Under’ ens proposa un recorregut fantàstic per diferents ciutats del món 

on descobrirem la bellesa arquitectònica de les parades de metro subterrànies, 

a través del vídeoart. És el viatge en metro d’un entranyable clown solitari que 

busca un lloc on passar el cap d’any i que es va trobant pel camí uns divertits 

personatges que el sorprendran amb els seus increïbles números de circ de 

malabars, acrobàcia, antipodisme, aeris i humor. Tot acompanyat d’una 

música en directe que evoca els països pels quals transita aquest metro 

fabulós: Portugal, Itàlia, Suècia, Alemanya, França i Espanya. Un espectacle 

per sorprendre, emocionar i viure moments de circ combinats amb “històries 

sota terra”.  

 

Direcció artística: Emiliano Sánchez Alessi. Artistes: Nicolas Benincasa 

(pallasso/clown), Fernando Pose (malabars de rebot), Fernando Melki i Leti 

Garcia (acrobàcia/mà a mà), Antonia Díaz (antipodisme), Emiliano Sánchez 

Alessi (malabars amb maces) i Marta Erra (corda aèria). Direcció musical: 



 
 

Maurici Pascual. Músics: Feliciano Garcia (saxofon), Ramon Vagué (guitarra) i 

Maurici Pascual (electromúsica). Vestuari: Aline Vincent. Disseny il·luminació: 

Joaquin Guirado. Tècnic i audiovisuals: Teo Campos. Tècnica i rigging: Ivan 

Arjona. Regidoria: Karmen Sampalo 

Una producció de: Zirkòlika, El Born CCM i UnderCirc 

 

7 úniques funcions:  

Sala Moragues – El Born CCM 

Dimecres 19 de desembre 20h – ESTRENA (Nit de Circ dels Premis Zirkòlika) 

Divendres 21 i dissabte 22 de desembre 19h 

Dijous 27, divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de desembre 19h 

 

Preu: 12 € (entrada general); 9,5 € (aturats, estudiants i col·lectius desfavorits); 6 

€ nens (de 6 a 14 anys) 

 

Venda d’entrades: El Born CCM 

Taquilla: Plaça Comercial, 12. Barcelona 

Telèfon: 93 256 68 50 (de dilluns a divendres de 9:30h a 19h)  

Internet: http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat 

 

 

 

  

phone://932566850/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/


 
 

IX PREMIS ZIRKÒLIKA 

DE CIRC DE CATALUNYA 
 

Els Premis Zirkòlika són un reconeixement al treball dels artistes 

i companyies catalanes i dels diferents formats i estils de fer circ a 

Catalunya 

 

 

 

Els IX Premis Zirkòlika de Circ estan formats per 11 categories: 

Els decideix el jurat:  

Millor espectacle de circ de sala. Aquest premi reconeix la millor producció de 

circ en format sala. Es valorarà el resultat final de l’espectacle però també 

aspectes com el vestuari, la posada en escena, la música o la il·luminació.  

Millor espectacle de circ de carpa. S’atorga al millor espectacle que s’ha 

presentat durant l’últim any dins una carpa de circ. Es valorarà el resultat final 

de l’espectacle però també aspectes com el vestuari, la posada en escena, la 

música o la il·luminació.  



 
 

Millor espectacle de circ de carrer. Aquest premi reconeix la millor producció 

de circ en format de carrer. Es valorarà el resultat final de l’espectacle però 

també aspectes com el vestuari, la posada en escena, la música o la 

il·luminació.    

Millor entrada o espectacle de pallassos. S’atorga a la millor entrada o 

espectacle de pallassos. Es valorarà tècnicament el número i també la seva 

posada en escena.  

Millor número de circ. S’atorga al millor número de circ d’una durada no 

superior als 20 minuts. Es valorarà tècnicament el número i també la seva 

posada en escena. Aquest número pot formar part d’un espectacle 

susceptible de ser premiat en alguna altra categoria. 

Millor trajectòria. Aquesta nova categoria premia tota una trajectòria artística i 

la seva qualitat. El premi anirà adreçat a un artista de circ que durant anys ha 

treballat alguna especialitat del circ. Es pot premiar a un artista en actiu, que 

porta molts anys de carrera, o bé a un artista ja retirat dels escenaris i les pistes. 

Millor companyia o artista emergent. S’atorga al primer espectacle d’una 

companyia en què tots els seus membres han començat recentment la seva 

vida com a professional. També es pot concedir el premi a un/a artista 

novell/a que destaqui per les seves qualitats tècniques o creatives i tingui, a 

parer del jurat, una gran projecció de futur.   

Millor iniciativa per a la projecció del circ.  Aquest premi s’atorga a la millor 

iniciativa, de qualsevol tipus, que hagi ajudat a la projecció del circ de 

Catalunya. S’inclouen en aquest premi accions locals i també internacionals, 

així com activitats que tinguin a veure amb la gestió, la producció o la teoria 

del circ. 

Premi especial. És un premi obert. El jurat podrà concedir aquest premi a una 

trajectòria artística o a algun aspecte important d’un espectacle presentat 

aquest darrer any (posada en escena, música, direcció, etc.) que destaqui per 

la seva qualitat.  

Gran Premi BBVA Zirkòlika. Aquest premi, que va néixer fa 5 anys per impulsar 

la professionalització del circ i crear circuits d’exhibició, el concedeix la 

Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX. L’artista o companyia que 

guanyi aquesta edició realitzarà durant l’any 2019 una gira per Catalunya i 

rebrà per quatre actuacions la quantitat de 20.000 euros.  

 



 
 

El decideix el públic: 

Premi de votació popular.  Aquest premi el vota el públic i als aficionats al circ. 

L’artista, companyia, espectacle o iniciativa que obtingui més vots guanyarà 

el premi. 

El termini de la votació popular finalitza el 30 de novembre 

Es tramita a través d’aquest formulari: bit.ly/VotacióPopularZRK2018  

*Entre tots els participants se sortejaran dues entrades dobles per assistir a la Nit 

de Circ i dues subscripcions anuals a la revista Zirkòlika 

 

Premis Zirkòlika: jurat, patrocinadors i guardons 

Per a la concessió dels premis, que reconeixen les millors produccions de 

circ d’un artista o companyia catalana, un jurat d’experts valorarà el resultat 

final dels espectacles, però també aspectes com el vestuari, la posada en 

escena, la música o la il·luminació, així com les possibilitats de fer una gira 

durant l’any 2019 per Catalunya.  

També es lliurarà el Premi Zirkòlika de Circ de votació popular que 

decideix el públic i aficionats al circ elegint l’espectacle que més els ha 

agradat durant aquest darrer any. 

Tots els guardonats són susceptibles de rebre una retribució de tipus 

econòmic o material (residència de creació, edició d’un vídeo promocional, 

contractació de l’espectacle, campanya de comunicació, etc.) que pot 

provenir d’un patrocinador privat o de la mateixa organització dels premis. 

Enguany, aquest premi que complementa el reconeixement de rebre un Premi 

Zirkòlika, serà sorpresa i es desvelarà al mateix lliurament de guardons en la 

cloenda de la gala Nit de Circ. 

 

Membres Jurat edició 2018  

Un jurat convocat especialment per cada edició dels premis i extern a 

l’organització decideix els nominats i els guardonats de les diferents categories. 

El jurat està format per diverses persones amb un ampli coneixement del circ a 

Catalunya: 

  



 
 

Cristina Cazorla. Actriu i gestora cultural. Llicenciada 

en Història de l’art i Art dramàtic en l’especialitat de 

Teatre musical. Comença la seva carrera amb la 

companyia Las Calígulas amb qui estrena diversos 

espectacles de carrer i participa en diferents 

programes de televisió. Després d’un important 

període dedicat a la pedagogia teatral per a joves, 

inicia la seva aventura dins el món de la gestió de la 

mà de Joan Busquets, amb qui funda Puça Espectacles, consultoria artística 

des d’on s’enceten nombrosos projectes relacionats amb les arts escèniques. 

Actualment dirigeix Pallassòdrom, Festival de pallassos i pallasses de Vila-Seca i 

el Formul’art, Marató de teatre juvenil. 

 

Manel Sala ‘Ulls’. Comença a documentar 

fotogràficament el món del circ l’any 2002. En aquell 

instant, en què la seva càmera es va interposar entre 

els seus ulls i l’artista, va descobrir un món ple de 

detalls, instants i emocions que fan gran el circ. 

Fotògraf de la revista Zirkòlika. Les seves fotografies 

s’han publicat a nivell nacional i internacional. Editor 

del blog fotogràfic de circ: Circ .. Manel Sala 

‘Ulls’. Premi Zirkòlika 2016 a la Millor iniciativa per la projecció del circ. 

 

Jordina Blanch. Productora, mànager i distribuïdora 

de circ, humor i arts de carrer a  CIRCulant, circ en 

moviment! des de 2010. Diplomada en Educació 

social (UAB), així com postgraduada en Direcció i 

gestió d’institucions, empreses i plataformes culturals 

 (IDEC-UPF) i en Gestió i animació de la Cultura 

Popular (ICESB). Treballa a l’administració pública, 

Ajuntament de Mataró (1999-2008), en dinamització 

sociocultural i gestió d’equipaments. Fa un salt mortal i, com a freelance, 

treballa primer en dansa i després al circ. Ha treballat pel servei 

d’assessorament a socis de l’APCC, en gestió per Associació Cronopis (2010-

11), ajudes a companyies per gira, producció executiva i distribució 

d’espectacles (Circ Teatre Modern, Wandering Orchestra, Txema Màgic), 

producció i comunicació de festivals (Ple de Riure, 1,2,3 Pallasso). Com a 

projectes propis ha engegat una programació familiar estable de circ Mataró, 

http://circ-manelsala-ulls.blogspot.com.es/
http://circ-manelsala-ulls.blogspot.com.es/


 
 

circ al casal! que arriba a la 8a temporada, casals artístics per a infants i 

creació d’espectacles de producció pròpia. 

 

Marcel Barrera. Periodista i crític de circ, actualment 

cap de redacció de la revista Zirkòlika i autor d’un 

bloc de circ al diari digital Vilaweb 

(http://blocs.mesvilaweb.cat/Marcel/). També va 

seguir l’actualitat del circ al diari El Punt (1998-2011) i és 

autor d’una biografia del pallasso Tortell Poltrona 

publicada l’any 2007 per l’editorial Dau i 

titulada Animal de Circ. Retrat de Tortell Poltrona. Com a 

especialista de circ també ha format part de les primeres juntes de l’Associació de 

Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i ha estat assessor del centre de 

terminologia Termcat per a l’elaboració del primer diccionari del circ en llengua 

catalana. Com a periodista cada any cobreix alguns dels festivals de circ més 

importants a Europa, com el de Montecarlo, Latina (Itàlia) o Figueres, i també 

festivals de carrer com el TAC de Valladolid o el Trapezi de Reus. Actualment 

també col·labora al portal de crítiques Recomana.cat i a la revista d’escena i 

cultura Godot. 

 

Pepa Plana. Pallassa. Premi Nacional de Cultura 2014, 

és un referent nacional en el gènere per la qualitat 

dels seus espectacles destacant com una de les 

figures europees i per la seva contribució en la 

visualització de les pallasses des de la direcció del 

Festival de Pallasses d’Andorra. Fundà la companyia el 

1998 amb una clara intenció de fer teatre de pallassos 

per a públic adult. Després de crear diversos 

espectacles —De pe a pa, Giulietta, L’atzar, Penèlope—recentment ha 

estrenat Veus que no veus. També ha participat en la creació i gira de 

l’espectacle Amaluna del Cirque du Soleil. L’any 2010 va guanyar el premi 

Zirkòlika de votació popular per l’espectacle Penèlope i l’any 2017 el premi al 

millor espectacle de circ per Paradís Pintat. 

 

  



 
 

Sònia Martínez. Gestora cultural. Va fundar la 

distribuïdora d’espectacles especialitzada en circ, 

AlterCircus. S’ha format en gestió cultural a França on 

ha treballat com a productora en teatres i festivals, i 

com a road-mànager en diferents companyies de 

circ, teatre de carrer i teatre gestual itinerant. A 

Barcelona ha format part  de diversos equipaments 

culturals i entitats com l'Antic -Teatre, l'APCC i l'Ateneu 

Popular 9 Barris, participant a les seves polítiques culturals i desenvolupant 

tasques de programació, gestió de projectes internacionals, producció i 

creació artística. 

 

Ignasi Gil. Diplomat en arts circenses per l’Escola 

Nacional de Circ de Brasil, a Rio de Janeiro (1998). 

Creador de les companyies Cabaret-Circ Pin Palù 

(2004), Àticus (2007) i Elegants (2011); amb les que va 

girar fent espectacles de sala i carrer per territori 

nacional, estatal i internacional, aconseguint premis 

en diversos festivals; espectacles en els que va 

treballar en profunditat la tècnica del pallasso. En 

solitari, amb el número Perxa (2002), va treballar en gires de circ, nombrosos 

esdeveniments (espectacles inaugurals), gales i festivals; així com en varietés 

de renom internacional. També ha fet assessorament tècnic-artístic a 

companyies com Sol Picó, Cia Sifó, Rafael Amargo, Rus & Miri, Circ Los, Res de 

Res i Circ Bover. Actualment combina les tasques de producció i 

assessorament artístic amb les d’Eco-xef. 

 

Lola Casademont. Llicenciada en Història de l’Art, és 

tècnica de Cultura a l’Ajuntament de La Bisbal 

d’Empordà i coordinadora de la Fira de Circ al Carrer 

de La Bisbal d’Empordà des de la primera edició l’any 

1996. Ha format part del jurat dels premis Zirkòlika els 

anys 2010, 2011, 2014 i 2015.  

 

  



 
 

ORGANITZACIÓ DE LA NIT DE CIRC DELS 

PREMIS ZIRKÒLIKA 2018 

 

Els premis estan produïts per l’entitat Zirkòlika, un projecte no lucratiu de 

difusió i comunicació de les Arts del Circ. Zirkòlika edita des de l’any 2004 

l’única revista especialitzada en circ de tot l’Estat i, a més, manté un complet i 

variat portal d’informació per internet (ww.zirkolika.com), amb un calendari de 

festivals, agenda d’espectacles, biblioteca de circ, notícies i reportatges.  

Paral·lelament, Zirkòlika treballa en la formació d’especialistes en Circ 

organitzant unes Jornades d’especialització teòriques; incideix en la creació 

de nous públics amb una activitat cultural educativa per a escoles i instituts 

(Avui, Circ!) i una trobada lúdica de circ a Barcelona (Picnic Circus Barcelona). 

També forma part del col·lectiu d’entitats ‘EnCIRCant el barri’ amb les quals 

impulsa un projecte per dinamitzar els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera de Barcelona i, entre d’altres iniciatives, organitza la Setmana del Circ. 

Finalment contribueix al suport a la creació amb l’organització dels Premis 

Zirkòlika de Circ. 

ZIRKOLIKA  

– Avinguda Francesc Cambó, 30-36. 08003 Barcelona – 

  T. 93 119 16 99  - 699 38 88 66 / 696 729 635 

Mail: zirkolika@yahoo.es  -  Web: www.zirkolika.com/premiszirkolika  

mailto:zirkolika@yahoo.es
http://www.zirkolika.com/premiszirkolika


 
 

NIT DE CIRC DELS  PREMIS ZIRKÒLIKA 

DE CIRC DE CATALUNYA 2018 

  

L’estrena d’un espectacle de circ de sala de producció pròpia 

Un lliurament de premis  

Una celebració conjunta entre artistes i públic assistent 

 

DIMECRES 19 DE DESEMBRE 2018 

 A LES 20.00 HORES 

LLOC: El Born Centre de Cultura i Memòria 

 

 

Els Premis Zirkòlika estan organitzats per Zirkòlika. 

Compten amb la implicació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX. 

Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la 

Diputació de Barcelona.  

Amb la complicitat i el suport de tots els Patrocinadors, Mitjans col·laboradors i 

El Born CCM. 



 
 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

19:00 h. Obertura de portes 

20:00 h. Inici de l’espectacle i lliurament de premis 

22:30 h. Foto i celebració conjunta amb tot el públic i els artistes del circ 

23:30 h. Cloenda 

 

Venda d’entrades: 

El Born CCM  

Taquilla: Plaça Comercial, 12 Barcelona 

Telèfon: 93 256 68 50 (de dilluns a divendres de 9:30h a 19h)  

Internet: http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat 

Preus: 12 € (entrada general); 9,5 € (aturats, estudiants i col·lectius 

desfavorits); 6 € nens (de 6 a 14 anys) 

Durada: 2 hores aproximadament 

 

Web dels Premis Zirkòlika –  www.zirkolika.com/premiscirccatalunya 

 

CONTACTES 

Organització i Coordinació:  

Vicent Llorca - 699 388 866 zirkolika@yahoo.es 

Premsa:  

Marcel Barrera - 696 729 635 mbarrera@periodistes.org  

Núria Cañamares - 677 05 32 68 comunicacio@zirkolika.com  

Entrades i RRPP:  

Neus Masferrer - 625 052 507 nitdecirc@gmail.com   

Convocatòries i Gestió general:  

Marina Suleymanova - 672 877 387/93 119 1699 zirkolika@gmail.com  

phone://932566850/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/
http://www.zirkolika.com/premiscirccatalunya
mailto:zirkolika@yahoo.es
mailto:mbarrera@periodistes.org
mailto:comunicacio@zirkolika.com
mailto:nitdecirc@gmail.com
mailto:zirkolika@gmail.com

