
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fascinant trobada entre en Josafat i la Fineta els converteix, sense saber-ho, 
en els protagonistes accidentals d'un joc entre "bella i bèstia". Equilibris entre 
dos antagonistes, simbòlics i reals, sobre un quadrant, penjats d’una corda o 
ballant damunt d’una perxa. Jocs amb ganivets, teles i la follia de la roda cyr.  
 

Una adaptació en clau de circ de la clàssica novel·la modernista de Prudenci 
Bertrana que desconstrueix la passió, la por, les contradiccions, les obsessions, 
els contrastos i la tragèdia d'aquest desconegut Geperut de Notre Dame, donant 
com a resultat un relat breu, naïf i obert a un públic familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Sinopsi oficial 
 
La fascinant trobada entre en Josafat i la Fineta els converteix, 
sense saber-ho, en els protagonistes accidentals d'un joc entre 
"bella i bèstia". Equilibris entre dos antagonistes, simbòlics i 
reals, sobre un quadrant, penjats d’una corda o ballant damunt 
d’una perxa. Jocs amb ganivets, teles i la follia de la roda cyr.  
 
Una adaptació en clau de circ de la clàssica novel·la modernista 
de Prudenci Bertrana que desconstrueix la passió, la por, les 
contradiccions, les obsessions, els contrastos i la tragèdia 
d’aquest desconegut Geperut de Notre Dame, donant com a 
resultat un relat breu, naïf i obert a un públic familiar. 
 

 

  L’espectacle 
 
El repte de convertir un clàssic modernista com Josafat en una 
obra de circ per tots públics no busca res més que utilitzar un 
nou llenguatge per explicar una història reconeixible, però 
donant-li una visió tan oberta com l’art escènica que 
l’interpreta, centrant-nos en el fons però reinterpretant la forma 
amb llicències d’interpretació circense i actoral. ‘Josafat’ és la 
història del que s’ha considerat el “Geperut de Notre-Dame” de 
la literatura catalana. Una història d’una realitat fosca que ara 
veu la llum revitalitzada i amb una nova perspectiva.  
 
Amb el mateix desig irrefrenable de crear de Prudenci 
Bertrana, aquesta adaptació de circ per sala pretén, a cop de 
bisturí, mantenir el rerefons original de les històries que 
relacionen als dos personatges protagonistes de l’obra, en 
Josafat i la Fineta, però esquinçar al mateix temps la seva 
presentació escènica. Un campaner solitari, habituat a l’alçada, 
que tan aviat juga amb una perxa de sis metres com amb el 
perill dels ganivets; és seduït per una noia jove amb un 
llenguatge acrobàtic; una relació passional amb un final fatal 
encarnat per un quadrant rus…  
 

 

  Una adaptació literaria? 
 
‘No és gens habitual trobar adaptacions literàries emprant el 
circ com a art escènica per reinterpretar-les. El carisma del 
personatge principal de l’obra ha estat el que ens ha seduït, en 
el marc d’una obra curta, gairebé una faula, que ens transporta 
a un món místic però també molt realista. Sempre hem pensat 
que una adaptació literària era possible. Per què no? Teníem la 
idea, ara tenim el somni: Josafat…’ 

David Sancho 
(productor) 

 



 

 

    La Companyia 
 
Cia. Passabarret es funda el maig de 1995 a Valls (Tarragona), amb joves artistes de 
carrer que decideixen ordenar i posar en escena alguns dels seus números més elaborats. 
Així va sorgir el seu primer espectacle Qui té la pela?, una proposta eminentment 
malabar que va ser inclosa en la 13 Marató de l'Espectacle al Mercat de les Flors de 
Barcelona (maig de 1996), fet que va permetre que el grup es donés a conèixer al gran 
públic.  
 
El primer espectacle amb el qual han girat a nivell nacional és el show itinerant i 
musical Tandarica Orkestar (2004), que els ha portat als més destacats festivals de 
teatre de carrer d'Espanya, actuant fins i tot a Mònaco, França, Holanda, Colòmbia o 
Cuba, i al costat d'alguns dels més importants noms de la música balcànica, com Fanfare 
Ciocarlia o Emir Kusturica.  
 
En els últims anys han treballat al costat d'artistes com Peter Ercolano, Maku 
Fanchulini, Pepa Plana o El Capitán Maravilla, encara que destaca la influència de 
destacats pallassos com Chacovachi o Jango Edwards, amb qui han col·laborat 
estretament. Concretament, al costat de Jango Edwards, el 2010 van estrenar a Fira 
Tàrrega l'espectacle Big Boss & Tandarica Circus, en el qual el clown americà exerceix 
de cap de cerimònies.  
 
Al 2014 van iniciar la seva primera gira amb carpa pròpia per Catalunya, Tandarica 
Circus Experience, sent el segon circ català en ruta en tot l’any. També al 2014 van 
començar a treballar per Pallassos Sense Fronteres, amb qui van fer la seva primera 
expedició a Jordània.  
 
Cia. Passabarret realitza anualment una mitjana de 100 actuacions amb les seves 
diferents propostes, i a l'octubre de 2012 va obrir el seu propi centre de creació i 
producció d'espectacles anomenat La Circoteca, a més de la seva escola de circ. La 
Circoteca ha estat premiada amb el Premi de Circ Zirkòlika 2015, en la categoria de 
millor iniciativa per la projecció de circ de Catalunya.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    L’equip artístic 
 
 

 

 
Oriol Llop, ‘Josafat’ 
 

Artista circense multidisciplinar, format a l’Escola de Circ 
Rogelio Rivel (Barcelona), Escuela de Circo Carampa (Madrid) o 
el Circo de Los Muchachos (Orense). Ha treballat a companyies 
com Malandandus o Traüt de Tarí, tot i que la majoria de la 
seva trajectòria passa per Cia. Passabarret a la que es va 
incorporar l’any 2003 amb l’espectacle ‘Més Joguines’. Ha estat 
format com a pallasso amb Álex Navarro, Chacovachi o Pepa 
Plana. Actualment també és artista en actiu a espectacles com 
‘Tandarica Circus’ o ‘Rodolfo&Rita’. 

 
 
 

María Cavagnero, ‘Fineta’ 
 

Nascuda a Buenos Aires, durant la dècada dels 90 i fins l'any 
2003 s'instal·la a Itàlia, però finalment decideix viatjar a 

Barcelona i començar la seva carrera com a fotògrafa. El 2010 
comença a conèixer el món de les arts del circ. Des d'aquest 

moment es dedica exclusivament al treball corporal. Es forma 
en les teles aèries, corda llisa i roda cyr, sent aquesta última 

disciplina la que desperta el seu interès cap a l'experimentació 
amb l'element. Ha treballat a França, Itàlia, Emirats Àrabs i 
Regne Unit. El passat 2017 va ser nominada en la categoria 

d’artista revel·lació als Premis Zirkòlika. 
 

 
 

 

 
Guillermo Cides, ‘Prudenci’ 
 

Guillermo Cides és un referent mundial de l’stick, un instrument 
musical no convencional que uneix en un sol aparell les cordes 
d’una guitarra i d’un baix, que es percuteixen amb tècnica de 
piano. És un dels pocs concertistes d’aquest instrument, fet que 
el converteix en tot un “one-man-band” que treballa amb tècnica 
de ‘loops’. Vinculat al rock progressiu i amb diferents discs al 
mercat, ha actuat al costat de noms propis com Lito Vitale, 
Trey Gunn (King Crimson), Fish (Marillion), Emerson, Lake & 
Palmer, John Wetton (Asia), Rick Wakeman (Yes), Roger 
Hodgson (Supertramp) o Jethro Tull. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adrián Schvarzstein, el director 
 

Català d'adopció, combinació de diverses nacionalitats i format 
a tot Europa, ha treballat en publicitat i televisió, ha estat 
assessor artístic a festivals, ha dissenyat escenografies, ha actuat 
i cantat en companyies d'òpera i música barroca... Però la seva 
passió és el del teatre de carrer i el circ. Després de treballar al 
Circo Ronaldo belga, comença a crear en solitari propostes com 
‘Greenman’, ‘The Bed’ o ‘Dans’, a més de dirigir espectacles com 
‘Circus Klezmer’, ‘Lurrak’ o ‘Kamchàtka’, que han girat per 
teatres i festivals de mig món, des d'Irlanda a Camerun. 

 
Laia Estrada, ajudant de direcció 

 

Acròbata formada a l’Escola de Circ Rogelio Rivel (Barcelona). 
Ha format part de la companyia de circ Katalambano amb la 

qual estrenà el 2016 l’espectacle “La rencontre des petits êtres”, 
on exercia com a pallassa i acròbata de perxa xinesa. 

S’incorpora al projecte artístic de Cia. Passabarret el 2017, tot i 
que ja hi havia col·laborat anteriorment amb la companyia com 
a formadora d’acrobàcia. Paral·lelament, és castellera en actiu 
de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, on actua habitualment 

com a sisè. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació general 
 

Espais on fer l’espectacle: 
‘Josafat’ és una obra concebuda per realizar en teatre equipat. Tanmateix també es pot 
realizar en versió de carrer, tal com es va presentar a Fira Trapezi 2018, sempre que es 
respectin condicions de sala (espai amb aforament limitat, terra totalment llis, no ubicat 
a una zona de pas, de bars o de circulació de vehicles, preferentment en sessió nocturna, 
amb el públic assentat –preferiblement en grada–). 
 
Mides mínimes: 8m de fons x 8m d’ample x 7m d’alçada lliure 
 
Edat recomanda per actuacions familiars: a partir de 6 anys 
 
Durada de l’espectacle: 60 minuts aprox. 
 
Número d’intèrprets: 3 
Número de tècnics: 1 (només per sala o funció nocturna) 
 
Muntatge: 
 

Sala 
Temps òptim de muntatge: 6 hores 
Temps òptim de desmuntatge: 2 hores 

 

Carrer 
Temps òptim de muntatge: 4 hores 
Temps òptim de desmuntatge: 2 hores 

 
Tècniques circenses emprades 

 
 

Màgia 
Perxa en equilibri 

Rulo americà 

Cordal llisa (Spanish Web) 
Llançament de ganivets 

Roda cyr 

Acrobàcia 
Teles aèries 

Quadrant (knee perch) 



 

 
 

Fitxa artística 
 

Obra basada en la novel·la original de Prudenci Bertrana 
 

Adaptació i direcció Adrián Schvarzstein 
Ajudant de direcció Laia Estrada 

Música Original Guillermo Cides 
Repartiment Oriol Llop (Josafat) 

María Cavagnero (Fineta) 
Guillermo Cides (Prudenci) 

Producció La Circoteca 
Disseny de llums Yuri Plana 

Vestuari Maria Teresa Baz 
Escenografia i atrezzo Jordi Gómez 

Construcció estructura (exterior) Diego Polognioli 
 

En coproducció amb: 
Ajuntament de Valls / Xarxa de Cultura 

 
En residència a: 
Teatres de Valls 

Convent de les Arts d’Alcover 
 

Amb el suport de: 
Ajuntament del Morell 

Ajuntament de Tarragona 
Fira Trapezi de Reus 

Litterarum, fira d’espectacles literaris de Móra d’Ebre 
Diputació de Tarragona 

Generalitat de Catalunya (ICEC) 
 

Acompanyament: 
Pep Garcia www.lageneralsl.com 



 

 
 

Fitxa tècnica 
 

Aquesta fitxa és només un extracte.  
Disposem d’una fitxa amb plànol de llums molt més detallada, tant per interior com per 
exterior. Es pot trobar al nostre web www.passabarret.com  
 

Necessitats per sala 
- Espai escènic òptim: 10m ample x 9m fons x 8m alçada 
- Espai escènic mínim: 8m ample x 7,50m fons x 7m alçada 
- Temps de muntatge: 6h / Desmuntatge: 2h 
- El terra de l’escenari ha de ser pla i negre 
- Cal escala central per baixar al públic  
- La càmera negra s’haurà de treure, en funció de com sigui l’escenari (a decidir) 
- Camerinos adequats per tres persones 
- Parking a prop del moll de càrrega 
- Personal per càrrega i descàrrega: 2 persones (poden der els mateixos tècnics) 
- Personal pel muntatge: 1 tècnic de llum i maquinària + 1 tèc. de so i maquinària 
- Personal durant l’actuació: 1 tècnic + 1 responsable de sala 
- La companyia aporta un tècnics de llum, so i maquinària 

 

Necessitats per carrer 
- Espai escènic òptim: 10m ample x 10m fons x alçada lliure 
- Espai escènic mínim: 8m ample x 8m fons x alçada lliure 
- Temps de muntatge: 6h (si calen llums), 4h (si es diurn) / Desmuntatge: 2h 
- Connexió eléctrica adequada 
- El terra de l’escenari ha de ser pla i sense sorra ni gespa 
- Camerinos adequats per tres persones 
- Accés amb furgoneta a l’espai de treball + párking a prop 
- Personal per càrrega i descàrrega: 2 persones 
- Personal pel muntatge: 1 tècnic de llum (si s’escau) + 1 tèc. de so (si s’escau) 
- Personal durant l’actuació: 1 tècnic + 1 regidor d’espai 
- La companyia aporta un tècnics de llum i so (en cas de funció noctuna) 



 

 
 


