


ESPECTACLE
Un espectacle de circ, teatre i humor adreçat a tots els 

públics per parlar de l’aigua com a recurs escàs del planeta 

de forma amena, artística i sensibilitzadora. Una creació amb 

finalitat pedagògica que compta amb el suport de l’O.N.G. 

Enginyeria Sense Fronteres.

SINOPSI
El cicle natural de l’aigua ha quedat aturat i l’equip d’exploradors 

té la missió d’esbrinar-ne el motiu. El professor Aiguamolls i 

el doctor Tolls, arqueòlegs experimentats, desplegaran tot el 

seu enginy i recursos per solucionar el conflicte. 

Arribats en tricicle podrem veure’ls practicant circ – perxa xinesa, 

malabars, diàbolo, patins, equilibris – màgia i teatre amb 

humor i participació del públic! 

Un espectacle per programar al teatre en programació 

estable, escolars i més i en exterior en festes majors, 

projectes de solidaritat, cooperació, sostenibilitat, 

agermanament, setmana de l’aigua, diades, fires...



COMPANYIES
Els Exploradors de l'Aigua és la suma de Claret Clown, Pessic de Circ i CIRCulant dedicats a les arts escèniques 

en viu i companyies associades a l’APCC (Associació Professional de Circ de Catalunya).

Claret Clown companyia dirigida i formada per Claret Papiol des de 1988 dedicada al llenguatge 

del pallasso. Una de les personalitats clau en la renovació del circ a Catalunya. Cofundador del 

primer Circ Cric, de Companyia Còmica La Ganga, i fundador de la Cia. Germans Poltrona, entre 

d‘altres. Premi Sabatot Alegre per a la seva trajectòria i Premi FAD –Sebastià Gasch per “Devos 

a vós”.

Pessic de Circ companyia creada el 1998 amb el propòsit de difondre 

les arts del circ a través d’espectacles i també formació, exposi-

ció i instal·lacions. Formats en escoles de diversos països (Bèlgica, 

Suïssa, Rússia, Argentina i França). Xavier Arcos ha treballat amb 

Circ Cric, Pallassos sense fronteres i crea espectacles que combinen 

l’aspecte tradicional amb la concepció del circ contemporani.

CIRCulant, circ en moviment productora i management 

especialitzada en circ. Empresa cultural creada el 2010 dedicada 

a la promoció de les arts en viu i, en especial, les circenses. Tre-

ballant amb les companyies i agents culturals públics i privats en 

tasques de gestió i promoció, producció i distribució.  

Amb el suport de l’O.N.G. Enginyeria Sense Fronteres 

en el marc del projecte Som Aigua i la col·laboració de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona.



FITXA TÈCNICA
Espectacle: Els Exploradors de l’Aigua

Gènere: Teatre · Circ · Humor

Públic: Totes les edats

Durada: 55 minuts

Idioma: Català · Castellà

Format: Fixe  · Interior o exterior

L’espectacle s’ofereix interior (sala, escenari) 

i exterior (plaça, pati, parc...).

Espai: Exterior o interior de 8 metres de 

diàmetre. 4 metres alçada pel màstil. 

Possibilitat d’adaptar l’espectacle a altres mides.

Estrena: Exterior: El Prat de Llobregat, 14 de 

juny 2014. Interior: Rubí, juliol 2018. 

Més de 50 actuacions!

Suport: Programa.cat

Catàleg accions de sensibilització

 

MUNTATGE
· Accés de furgoneta i cotxe fins a prop de l’espai. 

· Vestuari, aigües minerals per muntatge i actuació.

· Aparcament a prop de l’espai d’actuació.

· 3 hores de muntatge i 1 hora de desmuntatge.

· 3 punts d’ancoratge pel màstil (p.ex.: mobiliari 

urbà fixe).

· 1 punt de corrent. 

So: Aporta la companyia juntament amb tèc-

nic propi. 2 micros inalàmbrics i taula amb P.A.’s 

adequades a l’espai i previsió de públic.

NECESSITATS TÈCNIQUES

“L'aigua és un bé comú reconegu t per l 'ONU, i la se va ge s t ió ha 
de pract icar la so l idar i tat i la jus tíc ia soc ia l ' '.



FITXA ARTÍSTICA 
Espectacle: Els Exploradors de l’Aigua

Artistes en pista: 2 

Intèrprets: Xavi Arcos (equilibris, malabars, perxa xinesa)

         Claret Papiol (teatre, clown i màgia)

Idea original: Circulant, circ en moviment

Creació: Claret Clown i Pessic de Circ

Producció executiva i difusió: CIRCulant, circ en moviment

Amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres

Amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Els EXPLORADORS
           de l'AIGUA

Booking i informació:
Jordina Blanch · 616 50 44 10 · 
jordina@circulant.cat · www.circulant.cat

BOOKING I INFORMACIÓ
Jordina Blanch · 616 50 44 10

jordina@circulant.cat    www.circulant.cat

Els EXPLORADORS
       de l'AIGUA

TRÀILER

mailto:jordina%40circulant.cat%20?subject=
www.circulant.cat
https://vimeo.com/110562947
https://vimeo.com/110562947

