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inopsis

Un obstacle, una línia, un límit.
ROJO És el camí d’un clown, és un viatge cap als límits, aquells 
que ens imposen i els que nosaltres mateixos ens creem.

Estranyes provisions d’un viatge: claus, poms de portes, 
il·lusions, pols, records,...

ROJO És un diàleg amb un mur, una dansa amb els confins, un 
somni que està més enllà, és quelcom que deixem enrere per 
poder avançar.

El motor del viatge, és el desig d’arribar a l’altra banda, en el lloc 
on son els altres. 



Posada en escena

Teatre gestual, clown i humor. Sense paraules. 
Per a carrers, espais polivalents i sales de teatre.

ROJO És un espectacle on el públic entra en acció: és una massa de 
gent que diu adéu movent mocadors blancs, és un cafè al peu 
d’una frontera, és algú que sosté una corda. 

ROJO És un espectacle per a tots els públics.

ROJO Crea imatges poètiques amb la gent, és un joc entre molts.



Escenografia

En un teatre, en una sala, en una plaça, en un carreró, al mig 
d’un carrer: una valla

El públic s’asseu al voltant i una corda en forma de semicercle 
delimita l’espai. 

La valla és un trampolí per crear imatges, és un pretext per 
jugar amb l’obstacle, per superar-lo, per ballar-lo, per 
prendre-se’l seriosament i també per riure’s d’ell. 

Equilibrisme entre la reclusió i la llibertat. La gàbia és oberta, 
l’ocell aconsegueix volar.



Fitxa tècnica
*Carrer i espais polivalents:

-Espectacle fix. 
-Escenografia autoportant. No requereix anclat-
ges
-Durada. 45 minuts aprox. 
-Format. Frontal i públic semicircular. 
-Mides. 14 mts d’ample x 8 mts. de fondària. Terra 
pla sense desnivells. 
-Espai tranquil i sense circulació de vehicles. 
-Equip en ruta. Artista i tècnic
-So: A càrrec de l’organització. Amb possibilitat 
que la companyia aporti el propi. 
-Il·luminació. A càrrec de l’organització. Llum 
blanca en cas de fer-se de nit.
-Muntatge: 4 hores abans de l’actuació
-Desmuntatge: 1,30 hores
-Necessitats: vigilància de l’escenografia durant 
àpats o entre actuacions, si és el cas. 
-Servei de neteja per farina a terra i mocadors de 
paper.
-Aparcament per una furgoneta 

*A sala:
-El temps de muntatge variarà en funció de la fitxa 
tècnica. Cal concretar.



Fitxa Artística
Idea : Mireia Miracle 

Creació y direcció: Mireia Miracle
Mirada externa: Leandre Ribera

Coreografia i moviment: Iris Muñoz 
Construcció escenogràfica: El Taller del Lagarto. 

Vídeo: Pamparius Films i Menendex Films.
Fotografia  i assessorament en imatges: Arles Iglesias.  

Producció: Mireia Miracle 
Distribució: Circulant. Jordina Blanch

Col·laboradors i agraïments a: Artesescena Ávila,  Espacio El Campo de 
Cebada, Circada- Festival de circo de Sevilla y Kaldearte- Muestra Internacio-

nal de Artes de Calle. 



BiografiaBiografia

Madrid, 1985.
Em formo en teatre gestual (pedagogia Jacques Lecoq, 
Madrid) i en dansa contemporània fonamentalment. 
El 2010 creo la companyia Semilla Teatro. 
En 2013 se’m presenta l’oportunitat de treballar amb el 
clown Leandre Ribera participant en l’espectacle Ice-
berg. És seleccionat a la programació IN del Festival de 
Teatre de Carrer Chalons dans la Rue, França. 
Iceberg gira durant tres temporades per França, Espanya, 
Itàlia, Suïssa, Bèlgica, Holanda e Israel. I suposa a la meva 
carrera un abans i un després. 

L’espectacle ROJO s’estrena en el Festival Circada 2017 de 
Sevilla i és guanyador del Premi CIRCAIRE. En la seva 
primera temporada en gira es present també a festivals 
de carrer com Artescena (Ávila) i Kaldearte de Vitoria 
(sent la imatge del programa de mà). 
ROJO és una recerca del meu propi llenguatge i escrip-
tura teatral, influenciada enormement per l’experiència 
d’haver treballat amb un dels grans pallassos contempo-
ranis. ROJO és un treball que beu de les fonts tradicio-

nals del teatre gestual i també, una recerca personal de la 
bellesa. 



2017 
PRÈVIES 
23 d’abril.  Associació Butarque de Villaverde. Madrid (2 funcions) 
29 d’abril.  Festival de Pallassos Entrepayasaos. Saragossa  (1 funció) 
20 de maig. Festival Cucha de Primavera, Úbeda (1 funció) 

ESTRENA
3 i 4 de juny. FESTIVAL CIRCADA OFF, Sevilla (2 funcions) PREMIO 
CIRCAIRE 2017

10 de juny. Festival Kaldearte, Vitoria-Gasteiz (2 funcions ) 
23- 25 juny. Festival Alfarrobeira, Lisboa. Portugal. (6 funcions) 
29- 30 de juny i 1 de Juliol. Festival do Cratos, Portalegre. Portugal. (6 fun-
cions) 
2 de juliol. FARA Festival da Artes de Rua, Arouca. Portugal (1 funció) 
7 de juliol. Festival d’Artescena, Ávila (1 funció) 
15 de juliol. Festival Ibaiuda, Berantevilla. Vitoria-Gasteiz (1 funció) 
11-13 d’agost. Residència i actuació privada. La Nave de los Saiz. Madrid (1 
funció)
17 de setembre. Espai col·lectiu El Campo de la Cebada. Madrid (1 funció) 
23 de setembre. Festival de Circ Scimmie Volanti, Alcobendas. Madrid ( 1 
funció)

Calendari d´actuacions 



ROJO a les xarxes
TRÁILER:  https://www.youtube.com/watch?v=3B4Y0TkO0eA
VIDEO COMPLET: disposem de vídeo, facilitem link i contrasenya.
FACEBOOK:  www.facebook.com/mireia.miracle.3
WEB: https://mireiamiracle.company
MAIL: jordina@circulant.cat Per visionar més material 
(fotogràfic, text, fitxa tècnica) 

CONTACTO
Distribució a Catalunya:

CIRCULANT     
 TELF:  616504410
jordina@circulant.cat
Jordina Blanch · Circulant 
Management


