


Amb molta il·lusió et presentem la programació da 9ª edició del Fes + Chapeau 21’: 
Festival Internacional de les Arts en moviment en Risc.

Malgrat totes les dificultats degudes a la pandèmia no ens hem pogut estar ni quietes, 
ni mudes, ni sordes ni cegues vers tot el que passa. Les que ens coneixeu ja ho sabeu: 
ho fem per passió i això significa que res ens atura. 

Enguany el Festival serà l’espai de mostra del nostre Celler de Creació, i el públic podreu 
gaudir del treball Work In Progress (en desenvolupament) de moltes companyies que 
han investigat i creat les seves obres a la Carpa Revolució i què demanaran de l’opinió 
del públic (en espais feedback) per a continuar el seu procés creatiu. 

Les entrades estan a la venda al portal fespluschapeau.org i ja sabeu: la cultura és 
segura.

Aquesta edició presenta dues novetats destacades: 
Degut les restriccions només se celebra a equipaments tancats i per primera vegada 
serà un Festival amb múltiples seus a tota la comarca del Garraf. Amb escenaris a Sant 
Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú als diferents equipaments:

· Carpa Revolució (Sant Pere de Ribes)
· La Nau Pere Vall i Soler (Sant Pere de Ribes)
· Teatre El Retiro (Sitges)
· La Daurada (Vilanova i la Geltrú)

“Busco la revolta del esperits. Igual que la lectura del diari cada matí em revolta, intento 
transmetre aquesta revolta a altra gent. Vull que la gent surti emprenyada però no 

desesperançada. Emprenyada sí, però disposada a revoltar-se.” 
Arcadi Oliveres 1945-2021.



Immunda és un solo que tracta sobre el 
concepte d’intimitat a través d’accions 
de cura estètica femenina. Ens mostra 
situacions que existeixen però que solen 
ser amagades, encobertes i dissimulades 
per tal d’encaixar al cànon i la societat 
actual. 
Un espectacle que fusiona tècniques 
de la dansa-teatre i el circ que podrà 
presentar-se tant en sales com en 
espais no convencionals, buscant així 
transformar espais íntims en públics i 
viceversa.

CARPA REVOLUCIÓ (SANT PERE DE RIBES) 

 29 d’abril a les 19:30h 
PVP: 7€. 

Janika.
Modalitat de Work In Progress: 
“Inmunda”. Duració: 45’ + feedback 
del públic.  



A_MEN neix d’una recerca artística, 
essencial i salvatge del concepte de 
normativitat i com aquest influeix en les 
corporalitats i en l’ésser poètic i polític 
de l’artista. Al llarg d’aquesta recerca 
– encara en desenvolupament – van 
aparèixer, insistentment, referències a 
la influència de la religió catòlica i als 
seus efectes sobre els cossos, polítics i 
polititzats.
A partir d’aquesta recerca comença un 
procés d’incubació creativa, provocatiu 
i dissident, amb l’objectiu de manifestar 
un discurs crític sobre el concepte de 
norma, i amb la voluntat de constituir un 
espai obert i dialèctic d’intercanvi amb 
futurs públics.

CARPA REVOLUCIÓ (SANT PERE DE RIBES) 

30 d’abril a les 20:30h 
2 de maig a les 19h
PVP: 7€. 

VERONICA 
CAPOZZOLI.
Espectacle en modalitat de Work In 
Progress: “A_Men”. Duració: 30’ + 
feedback del públic.*  



1 de maig a les 11:30 h

A l’estil d’un recital de saló juntament 
amb una loteria singular, un duo 
d’intèrprets i un ajudant de direcció, 
destrueixen peces musicals tan diverses 
com madrigals barrocs, hard rock i 
poemes dadaistes. Un viatge teatral, 
titellaire i musical que explora una 
pràctica de reproducció que combina 
bogeria, lleugeresa i alts estàndards.

PVP: 7€. 

ANONIMA TEATRE.
Estrena Internacional: “Muppets 
Rapsody”. Duració: 50’ + feedback 
del públic.*  

CARPA REVOLUCIÓ (SANT PERE DE RIBES) 



“DES(e0)QUILIBRIO”

Un viatge mental en l’escenari que reviu 
a través de la música, el circ i teatre, el 
procés personal de la integració artística 
en la societat, la rebel·lia, l’ésser poc 
convencional , i també les frustracions, 
les pors i triomfs que l’artista decideix 
viure.
“MASSA MADRE (2 solos)”

Aquest espectacle del duet femení 
consta de dos solos: Massa, que parla 
de la caducitat de les coses sobre quan 
comencen i quan acaben. El segon solo, 
Madre fa referència a la maternitat, a 
com aquesta és viscuda des de dins i 
observada des de fora. 

PVP: 7€. 

CARPA REVOLUCIÓ (SANT PERE DE RIBES) 

VIRAL CIRC + CIA CAÍ.
“Des(e0)quilibrio)” en modalitat 
de Work In Progress + “Masa 
madre”en modalitat de Work 
In Progress. Duració: 30’+30′ + 
feedback del públic.*  

1 de maig a les 17:30h
PVP: 7€. 



CARPA REVOLUCIÓ (SANT PERE DE RIBES) 

IRON SKULLS CO + 
MICHELE Y FRANCISCA.
“Azul Petroleo” 30’
Signos”en modalitat de Work In 
Progress. 30’
feedback public

1 de maig a les 20:00h
2 de maig a les 13:00h

PVP: 7€. 

IRON SKULLS CO “AZUL PETROLEO”
A través d’una atmosfera distòpica i del 
seu llenguatge corporal característic 
nascut de la dansa urbana, el col·lectiu 
investiga dilemes com el control de les 
noves tecnologies en pro del progrés i la 
seguretat. 

MICHELE I FRANCISCA “SIGNOS”
Performance de circ desenvolupada a 
través de la disciplina del Mà a mà. Dues 
persones i una abundant quantitat de 
farina investiguen les seves possibilitats 
de relació, duent a terme la creació 
d’imatges i equilibris amb un humor 
subtil de lliure interpretació.



Espectacle en gira: “Llach Poeta”. 
Duració: 60’. 

30 d’abril a les19h

Les lletres de les cançons de Lluís Llach 
són poemes per si soles. De mà de 
l’actor Joan Berlanga podrem gaudir de 
les històries que ens volen contar i les 
viurem des d’una perspectiva diferent. 
La música, a càrrec d’Albert Flores, ens 
ajudarà a recordar la cançó i donarà més 
emotivitat i força al text. Un espectacle 
de caire intimista, pensat per a espais 
alternatius.

JOAN BERLANGA I 
ALBERT FLORES.

PROGRAMACIÓ RETIRO (SITGES)

PVP: 10€. 



Una pallassa nàufraga a un món cec. Una 
lluita esperançadora per la supervivència. 
Guerrera en un mar d’emocions. 
Supervivent incondicional a un fracàs 
constant. Una altra manera d’entendre la 
realitat que ens envolta, els oceans que 
ens banyen i les enginyoses oportunitats 
que ens dóna la vida. Perquè sempre hi 
ha un raig de llum al nostre interior que 
ens empeny… a sobreviure. 

1 de maig a les 12h  
1 de maig a les 19h  

PVP: 7€. 

CIA. LA CHURRY.

PROGRAMACIÓ RETIRO (SITGES)

Espectacle d’estrena: “S.O.S”. 
Duració: 50’ + feedback del públic.* 



PVP: 7€. 

Espectacle d’estrena:: “No Ma-
talàs”. Duració: 45’ + feedback del 
públic.*

2 de maig a les 12h 
2 de maig a les 18h

No Matalàs!” és un espectacle de Circ 
Contemporani, els personatges del qual, 
el Siamés i el seu inert amic Mr. Matt, fan 
reviure una de les figures clàssiques del 
Circ Freak del segle XIX. L’escenografia 
us introduirà al seu món, on en una 
lluita d’independència i dependencia 
individual i recíproca de l’ésser humà, 
es prepararan per al “Gran Número” de 
Circ. Això es caracteritzarà a través de 
l’ús d’un gran matalàs (Mr.Matt) i l’ús de 
la faixa tradicional castellera (el Siamès).

PROGRAMACIÓ RETIRO (SITGES)

PVP: 7€. 

UTA CIRC.



PVP: 7€. 

Rata and The Whiteys  “ Back to 
the groove! Amb els seus temes que 
naveguen entre el hip hop i el funk, el 
Rata i els seus músics The Whiteys ens 
porta el seu rap de tota la vida com no 
l’havies escoltat mai. Letres carregades 
de metàfores i simbolismes, la perfecte 
simbiosi entre classicisme i modernitat. “

TocToc Birds ens porta un repertori 
de versions de temes creats per “Dolor 
García y Skut” a més de versions de 
coneguts temes de l’àmbit del reggae, la 
música urbana i el flamenc. 

Espectacle en gira . Duració: 150′

1 de maig a les 19h 

RATA AND THE WHITEYS + 
TOCTOC BIRDS.

PROGRAMACIÓ LA DAURADA
(VILANOVA I LA GELTRÚ)

PVP: 12€. 



Els artistes residents de la Carpa 
Revolució ens porten un espectacle 
familiar de circ multidisciplinar amb 
bicicleta artística, roda cyr wheel i màstil 
xinès. Una proposta idònia per tota la 
família. 

PROGRAMACIÓ LA DAURADA
(VILANOVA I LA GELTRÚ)

Espectacle en modalitat de Work 
In Progress: “A ras de suelo”. 
Duració: 40′  

2 de maig a les 12:30h
PVP: 5€. 

FRANCISCO ROJAS & 
BENNY.



Espectacle d’estrena : “Fragile”. 
Duració: 45’ + feedback del públic.*

30 d’abril a les 19h 
1 de maig a les 13h

La consciència de la nostra fragilitat és 
molt poderosa perquè ens fa prendre 
consciència del valor dels altres , del 
valor de les petites coses , del valor de 
la vida. Una història narrada en clau de 
metàfora sobre la fragilitat de la condició 
humana. Un passatge poètic a través de 
la representació de dos mons: el món 
exterior (el cos, el visible, la malaltia… ) i 
el món interior (la lluita per l ’equilibri i la 
supervivència).

PVP: 10€. 

FERRAN OROBITG.

PROGRAMACIÓ NAU PERE VALL I 
SOLER (SANT PERE DE RIBES)



Espectacle de carrer en gira: “Payaso 
pero no tonto”. Duració: 45′.   

1 de maig a les 20h
PVP: 5€. 

PAYASO LOCO.

Boles, maces, bufó cicle, foc i vertical. 
Un espectacle d’improvisació únic 
i divertit en el qual grans i petits se 
sentiran partícips, convertint-se al seu 
torn en la font d’inspiració contínua de 
l’artista.

PROGRAMACIÓ NAU PERE VALL I SOLER
(SANT PERE DE RIBES)



“Teatre de Paper” en modalitat de 
Work In Progress: 20´ “Vientre” en 
modalitat de Work In Progress: 30′ 
+ feedback del públic.*  

2 de maig a les 12h 
2 de maig a les 17h

 “TEATRE DE PAPER”
La companyia ens introdueix en un 
univers fantàstic creat a partir d’elements 
senzills de la vida quotidiana, convidant-
nos a reflexionar sobre un món on la 
velocitat de consum, l’usar i llençar, és 
avui alarmant. Un moment suspès en 
el temps on el món s’atura i la poesia 
dansa.
 “VIENTRE”
Aborda la dualitat, tenint en compte 
els infinits matisos entre les energies 
complementàries.Amb aquesta proposta 
la companyia de dansa planteja una 
recerca d’un cos que es transforma 
utilitzant el cos per a via d’obertura per 
arribar a un cos més sensible.
 

PVP: 7€. 

PROGRAMACIÓ NAU PERE VALL I SOLER
(SANT PERE DE RIBES)

RAUXA + MAXIMILIANU 
SANDFORD & YEINNER CHICAS.
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LOCALITZACIÓ:

VERONICA CAPOZZOLI

ANONIMA TEATRE

IRON SKULLS CO + 
MICHELE Y FRANCISCA
JOAN BERLANGA I 
ALBERT FLORES

CIA. LA CHURRY

UTA CIRC

RATA AND THE WHITEYS 
+ TOCTOC BIRDS
FRANCISCO ROJAS & 
BENNY
FERRAN OROBITG

PAYASO LOCO

RAUXA + MAXIMILIANO 
SANDFORD & YEINNER CHICAS.

VIRAL CIRC + CIA CAÍ

CARPA REVOLUCIÓ
SANT PERE DE RIBES

NAU DEL GER
SANT PERE DE RIBES

TEATRE RETIRO
SITGES

LA DAURADA
VILANOVA I LA GELTRú

*Es demanarà Feedback del públic al final de la sessió. 


