FESTUS
Festival d’arts al carrer

25 anys de Festus

Parar casa - Arts Visuals

El Festus està de celebració! Aquest any complim 25
edicions! Un quart de segle habitant el carrer i acostant
l’art i la cultura a Torelló. Aquest és un festival amb
esperit inconformista que té com a motor les ganes de
continuar sorprenent, fent pensar i cultivant l’esperit
crític.

Què vol dir habitar una casa? Es pot habitar alguna
cosa que no sigui un edifici? Podem habitar un cos? un
col·lectiu? un jardí? Quins són els límits dels nostres
habitatges? I els de les nostres maneres d’habitar?

Els dies 27 i 28 de maig, comptarem amb una vintena
de propostes de circ, dansa, teatre, música i arts visuals
amb un clar esperit contemporani i amb capacitat de
reflexió sobre el món que estem habitant.

“Parar casa” és una expressió que serveix per
referir-se a l’acte de preparar un espai, moblant-lo i
arreglant-lo, per poder-hi viure i convertir-lo en una
llar. El programa d’arts visuals del Festus d’aquest
any agafa aquest títol per obrir un debat en què,
no només mantenim la preocupació per la situació
mediambiental que ja vam treballar en l’edició
anterior, sinó que ara hi sumem una preocupació
social sobre els límits dels nostres hàbits i hàbitats.
El sistema de l’habitatge és complex i actualment es
troba, també, en crisi. Pugen els preus , no tothom hi
té accés, hi ha escassetat de matèries primeres... I,
per acabar-ho d’adobar, l’engranatge vinculat a la
construcció tal com la coneixem provoca un 23% de
la contaminació de l’aire, un 40% de la contaminació
de l’aigua i genera un 50% dels residus mundials.
Realment, ens cal repensar les nostres formes
d’habitar el món. La nostra manera de compartir la
reflexió amb vosaltres és, com sempre, a través de
pràctiques artístiques que ens conviden a veure que
altres futurs i altres maneres són possibles.
Artistes: Laia Solé, Jordi Casas, Artistas Salchicas,
Rosa Tharrats i Gabriel Ventura

DIVENDRES 27
20.00h Cactus: mostra de propostes

Batxillerat Artístic IES Cirvianum

Jardins Vicenç Pujol

Arts visuals

Instal·lació

20.00h Jordi Casas

No visible

Jardins Vicenç Pujol

Arts visuals

Instal·lació

21.30h Cia. Moveo

Echoes

Plaça de la Vila

Teatre, objectes i visuals 50 min

22.00h Artistas Salchicas

La luz está muy cara

Plaça Vella

Arts visuals

Instal·lació

Jardins Vicenç Pujol

Música

50 min

punxants

22.15h Germà Aire

10.

6.

23.00h Companyia Jordi Font

ELLS I JO ...

C/ Enric Prat de la Riba, 17 Teatre, objectes i visuals 60 min

3€

23.00h Los Galindos

MDR - Mort de riure

Plaça dels Torners

Circ

60 min

5€

23.30h Dan Peralbo i el Comboi

Jardins Vicenç Pujol

Música

50 min

00.45h Lisasinson

Jardins Vicenç Pujol

Música

50 min

01.30h Djs Festus Zipi-Zape

Jardins Vicenç Pujol

Música

1.
7.

90 min

9.

5.
2.

DISSABTE 28

4.
8.

3.

11.00h Vermut Festus

Djs Festus

Jardins Vicenç Pujol

Música

11.00h Laia Solé

Space Reading

Pàrquing de l’Arxiu

Arts visuals

60 min

12.00h Jordi Casas

No visible

Jardins Vicenç Pujol

Arts visuals

Instal·lació

12.00h Olatz de Andrés

Doppelgänger - Doppel Xake

Jardins Vicenç Pujol

Dansa

Jardins Vicenç Pujol

Música

15 min.
60 min.

12.00h Bofirax

ESPAIS

17.00h OFF Festus

Bloom/Nus/MayOneDay/Efiura/Llacuna/Bon Braguer

La Carrera

Música

17.00h Jordi Casas

No visible

Jardins Vicenç Pujol

Arts visuals

17.00h Cia. Maite Guevara

¡QUE BUEN DÍA!

Plaça de la Vila

Clown

Instal·lació

17.00h Eléctrico 28

[ The Frame ]

Carrer Sant Antoni

Teatre de carrer

60 min

18.15h Soon Circus Company

Gregaris

Escola Rocaprevera

Circ

45 min

18.15h Rosa Tharrats i Gabriel Ventura

La secta de la trena

Pati interior Can Parrella

Arts visuals

60 min

19.00h Olatz de Andrés

Doppelgänger - Doppel Leo

Escola Rocaprevera

Dansa

19.15h Laia Solé

Space Reading

Pàrquing de l’Arxiu

19.45h Cia. Maite Guevara

¡QUE BUEN DÍA!

19.45h Eléctrico 28

1.

Escola Rocaprevera

2.

Jardins Vicenç Pujol

3.

La Carrera

4.

Pàrquing de l’arxiu

15 min

5.

Pati interior de Can Parrella (C/ Ges Avall, 1)

Teatre de carrer

60 min

6.

Pati de la Cooperativa (C/ Enric Prat de la Riba, 17)

Plaça de la Vila

Clown

60 min

7.

Plaça Nova

[ The Frame ]

Carrer Sant Antoni

Teatre de carrer

60 min

3€

8.

Plaça Vella

20.15h Rosa Tharrats i Gabriel Ventura

La secta de la trena

Pati interior Can Parrella

Arts visuals

60 min

*

20.45h Olatz de Andrés

Doppelgänger - Doppel C3PO

Plaça de la Vila

Arts visuals

60 min

9.

Plaça de la Vila

10.

Plaça dels Torners

3€

*

21.45h Grandia/Juvanteny/Martorell/Vilajuana Acte de fe

Jardins de l’espona

Música

50 min

22.00h Artistas Salchicas

La luz está muy cara

Plaça Vella

Arts visuals

Instal·lació

22.15h Compagnie Bilbobasso

AMOR

Plaça Nova

Teatre, objectes i visuals 30 min

Jardins Vicenç Pujol

Música

23.00h Vulk

*

50 min

23.00h Companyia Jordi Font

ELLS I JO ...

Pati de la Cooperativa

Teatre, objectes i visuals 60 min

3€

23.00h Los Galindos

MDR - Mort de riure

Plaça dels Torners

Circ

60 min

5€

00.15h Compagnie Bilbobasso

AMOR

Plaça Nova

Dansa i foc

30 min

Jardins Vicenç Pujol

Música

40 min

Jardins Vicenç Pujol

Música

150 min

00.30h Zouj

Dj Pate

01.30h Dj Festus
*Gratuït amb reserva prèvia

Cactus: mostra de propostes punxants
Batxillerat artístic, IES Cirvianum

PROGRAMACIÓ

Arts visuals i escèniques | Jardins Vicenç Pujol
Dv. 27 | 20.00h

Aquest 2022 arriba el Cactus, mostra de propostes punxants. Un projecte que
parteix d’un encàrrec que el Festus fa a l’alumnat del batxillerat artístic de l’Institut
Cirvianum, en que se’ls demana que pensin propostes de carrer atrevides, singulars
i que tinguin com a rerefons el concepte d’“habitar”. Les propostes resultants són tot
un misteri, així que estigueu al cas al web per conèixer-ne tots els detalls.

Artistas Salchicas La luz está muy cara

Grandia / Juvanteny / Martorell / Vilajuana
Acte de fe

Arts visuals | Plaça Vella
Dv. 27 i Ds. 28 | 22.00h | Instal·lació

Performance | Jardins de l’Espona
Ds. 28 | 21.45 | 60 min | Gratuït amb reserva prèvia

La proposta parteix de la coneguda obra de l’artista colombià Antonio Caro
TODO ESTÁ MUY CARO. L’obra original estava conformada per una sèrie de
cartells fets amb xilografia amb un missatge contundent i proper a la realitat
de l’Amèrica Llatina d’aquell temps. Sota aquesta premissa la instal·lació LA
LUZ ESTÁ MUY CARA posa de manifest l’actual crisi econòmica que vivim en el
context actual.

Acte de fe és una exploració de la nostra relació amb la tecnologia, amb les similituds que tenim amb la religió, i amb les eines implicades en ambdós processos, i
de l’impacte que té aquesta relació en nosaltres mateixos. Entrelliga els ritus de pas
amb els protocols de xarxes, la simbologia litúrgica i el MIDI com a canals de comunicació, l’ànima i el perfil digital, i explora les jerarquies establertes per presentar en
un sol pla humanitat i màquina/déu.

Bilbobasso AMOR

Jordi Casas No visible

“Amor” o “A mort”? Una parella en escena. El pes dels anys de matrimoni a
l’esquena han acabat convertint la tendresa en crueltat i violència. El temps
ha fet la seva feina –en el sentit més cru de la paraula– i avui, la tensió
està a punt d’esclatar. En aquesta llar, qualsevol cosa pot ser un pretext per,
literalment, encendre-ho tot. Aquest espectacle és un duel ambivalent, juganer,
salvatge i tenaç. Es tracta de dos éssers que s’estimen… fins a la mort.

No visible mostra tres habitatges, tres espais que diuen i parlen dels invisibles.
De persones com tu i com jo. Però que estan apartats, arraconats, oblidats.
Persones que a diari alguna cosa els recorda que són exclosos. Els recorda
que són immigrants. La forma de veure les fotografies i la seva dificultat fa
referencia precisament a la no visibilitat.

Bofirax

Laia Solé Space reading

Bofirax, com a multiinstrumentista, construeix en directe una electrònica
líquida, meticulosa i plena de detalls a través de loops de guitarra,
sintetizadors i veu. Després de publicar Ephemeral, el seu àlbum de debut en
solitari, al Festus presenta el seu nou EP Decades, en format banda. Música
intimista per a orelles despertes.

Hi ha un terme en anglès, “mind reading,” que es refereix a la capacitat de discernir
els pensaments d’altres a través de mitjans poc convencionals. Space reading hi té
en comú l’interès per estar atenta a allò de l’espai que ve a trobar-me: a Torelló em
pregunto “com serien els espais que habitem si les dones haguessin pogut treballar
com a arquitectes en el passat?” Space reading consisteix en una celebració i
investigació sobre la potencialitat; sobre les paraules i la visió de dones arquitectes
sobre l’espai; sobre allò que les cases, ciutats i espai social podrien ser.

Cía. Maite Guevara ¡QUÉ BUEN DÍA!

Lisasinson

Plogui, nevi o pedregui, per la Martina sempre pot ser un bon dia. La Martina
ve avui a demostrar-nos que qui somia i obre ben bé el ulls pot veure el món
amb noves i infinites possibilitats.
Un espectacle per a gent amb ganes de passar-s’ho bé.
*Absteniu-vos ments avorrides, tramposes i altres persones sense ganes de
jugar ni d’imaginar.

Des de la seva primera cançó, Lisasinson prediquen amb l’actitud gamberra,
els esperits desencadenats i, afortunadament, falta de prejudicies. Com ho
definirien elles? Una cançó sobre com d’imbècil et tornes quan t’enamores.
No podríem explicar-ho millor

Cia. MOVEO Echoes

Los Galindos MDR - Mort de riure

D’on neixen les nostres accions, els nostres pensaments, els nostres desitjos?
Són propis o són ecos del món que ens envolta?
Echoes evoca de manera lúdica i irònica el desig d’individualitat i les
connexions/ interdependències que existeixen entre nosaltres, des d’un
llenguatge propi profundament físic que barreja el teatre, la dansa i
l’acrobàcia, creant una experiència col·lectiva.

Tres pallassos s’enfronten a un gir inesperat.
Què ha passat? Què faran?
La justícia els farà costat, trobaran una solució o hauran de ser condemnats?
Melon, Rossinyol i Mardi us necessiten per contagiar optimisme i atiar l’esperit
crític. Només us arrisqueu a morir de riure.
Espectacle recomanat a partir de 12 anys

Soon Circus Company Gregaris

Lokke Olatz de Andrés Doppelgänger

Gregaris no és ni èpic, ni heroic. Gregaris és un espectacle de suar, honest,
tendre i divertit que s’endinsa en la vessant més humana de l’esport per
parlar de l’amistat. Una amistat entre dos homes que a través de l’acrobàcia
i l’humor transiten constantment entre la col·laboració i el conflicte tot buscant
l’equilibri entre gregari i líder. Bàscula, perxa xinesa i acrobàcia en un
espectacle de 45 minuts per a tots els públics.

Doppelgänger és una peça itinerant per a espais no convencionals que juga amb
la idea del doble i de la transformació del temps. Al Festus en podrem veure 3:
Doppel-Xake, Doppel-Leo i Doppel-C3PO. 3 accions que es desenvolupen a un
TEMPO tan diferent de l’habitual que l’observador pot mirar, deixar de mirar i
tornar a mirar quan vulgui, l’acció segueix desenvolupant-se. En algunes de les
accions, són gairebé escultures vives amb un moviment imperceptible.

Companyia Jordi Font ELLS I JO o aquella
sensació que els arbres et miren

Rosa Tharrats i Gabriel Ventura
La secta de la trena

Ells i jo és una història d’històries fantàstiques amagades al cosidor de la meva
àvia, a les golfes o al pati de casa els avis. Entre bèsties, criatures fantàstiques
i la meva família. Qui són ells? però, i qui soc jo? Jo no ho sé però només sé
que no soc res, si ells no hi són.

Durant un dia, als jardins de Can Parrella, els artistes crearan una
escenografia mínima on practicaran un ritual iniciàtic per als visitants del
festival que s’hi vulguin unir. A través d’aquest ritual, lúdic i simbòlic, els
iniciats passaran a formar part de la secta de la trena.

Dan Peralbo i El Comboi

Vulk

Dan Peralbo i El Comboi és el nom que rep el projecte del cantautor
torellonenc Dan Peralbo. Acompanyat per Albert (Ret) Rams, Aleix (Jimmy)
Vilarrasa i Pol Villegas, arriben al Festus després de proclamar-se guanyadors
del Sona9 i ho fan per presentar el seu nou disc: Miris com t’ho miris.

Reinventar-se o morir. El progrés artístic de Vulk prové del seu inconformisme
i el seu avenç implacable, el mateix que es pot apreciar en els seus concerts.
Després de tres anys de repòs i reflexió sobre els pilars de la banda, el quartet
basc es nega a ell mateix en el nou àlbum Vulk ez da (en català “Vulk no és”)
per fer una taula rasa a partir de la qual tornar a créixer. En aquest nou àlbum,
Vulk presenta un total de deu temes nous cantats íntegrament en euskera.

Eléctrico 28 [ The Frame ]

Zouj

Inspirada en el treball de Georges Perec, aquesta peça proposa plantar-se
davant del transcórrer de la vida quotidiana i observar-lo, pensar-lo, calcularlo, significar-lo i compartir-lo. Quatre personatges, entrenats en les disciplines
de l’observació i l’ordenació de l’espai, les coses i els éssers, i sotmesos al
vertigen del directe i del fluir, tradueixen allò que està passant, mitjançant el
recurs de les lletres que formen paraules i les paraules que formen frases.
Durant una estona, TOT és una gran obra teatral que no acaba mai.

Després de la dissolució de Linguanada, Adam Lenox ha decidit prendre noves
direccions i funda Zouj, una banda amb seu a Leipzig que no té prejudicis a
l’hora de barrejar estils de música que van des del pop, a l’electrònica més
experimental. Un projecte atrevit que porta damunt l’escenari un conjunt de
temes que coincideixen en l’eclecticisme i la bogeria que s’hi respira.

Arts visuals | Jardins Vicenç Pujol
Dv. 27 i Ds. 28 | Instal·lació

Dansa i foc | Plaça Vella
Ds. 28 | 22.15h i 00.15h | 30 min

Arts visuals | Pàrquing de l’Arxiu (carrer Capsavila)
Ds. 28 | 11.00h i 19.15h | 60min

Música | Jardins Vicenç Pujol
Ds. 28 | 12.00h | 60 min

Música | jardins Vicenç Pujol
Dv. 27 | 00.45h | 50min

Clown | Plaça de la Vila
Ds. 28 | 17.00h i 19.45h | 50 min

Circ | Pati interior de Can Parrella
Dv. 27 i Ds. 28 | 23.00h | 60min | 5€

Dansa | Plaça de la Vila
Dv. 27 | 21.30h | 50 min

Dansa | Jardins Vicenç Pujol/Escola Rocaprevera/Plaça de la Vila
Ds. 28 | 12.00h, 19.00h i 20.45h | 15min

Circ | Escola Rocaprevera
Ds. 28 | 18.15h | 45 min

Arts visuals | Pati interior de Can Parrella
Ds. 28 | 18.15h i 20.15h | 60min

Teatre d’objectes i visuals | Pati de la Cooperativa
Dv. 27 i Ds. 28 | 23.00h | 60 min | 3€

Música | Jardins Vicenç Pujol
Ds. 28 | 23.00h | 50min

Música | Jardins Vicenç Pujol
Dv. 27 | 23.30h | 50 min

Música | Jardins Vicenç Pujol
Ds. 28 | 00.30h | 40min

Teatre de Carrer | Carrer Sant Antoni
Ds. 28 | 17.00h i 19.45h | 45 min | 3€

Germà Aire

Música | Jardins Vicenç Pujol
Dv. 27 | 22.15h | 60 min

DJs Festus

Música | 01.30h | Jardins Vicenç Pujol
Dv. 27 i Ds. 28

La música de Germà Aire és de les que narra l’existència i potser de les que
Sessions dels DJs locals amb Zipi-Zape Djs, Djs Festus
fa que tot sigui una mica més amable. Des de l’època de Mates Mates, Luca
i Dj Pate.
i Andreu no han parat de crear històries, acompanyats dels ja inherents Gudi
i Joan. Un camí que va començar el 2014 amb la publicació de Ball del cel
i que amb Sempre es va consolidar musicalment amb una línia més definida
que va acabar de perfilar la personalitat del grup. Ara, tornen amb Gornal un
treball íntim i perfectament cuidat.
www.festusfestival.cat

OFF Festus

Música | 15.00h | La Carrera
Ds. 28

Concerts amb Bloom, Nus, MayOneDay, Eufuria,
Llacuna i Bon Braguer.

