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Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Aquesta serà l’onzena edició de per Amor a L’Hart, un dels festivals 
d’espectacles al carrer de referència a Catalunya, una cita anual per 
gaudir de les nits d’estiu, el teatre, la dansa, les arts plàstiques, la 
música i el circ.

El festival ens proposa actuacions properes, amb el públic i els artistes 
compartint un mateix espai, que en ocasions provoquen riallades, però 
també la reflexió, i que, en definitiva, posen la cultura a l’abast de la gent, 
sense platea, escenari ni teló.

A més, la celebració del festival genera un ambient especial entre la 
plaça de l’Ajuntament i la rambla de la Marina, amb el públic, de totes 
les edats, anant d’un lloc a un altre intercanviant opinions sobre el que 
acaben de veure o parlant del pròxim espectacle. 

Vull donar les gràcies a l’entitat Bipol·art per la seva feina en l’organització 
del festival; al públic, per la seva fidelitat, i als artistes, per difondre la 
cultura al carrer. 

Convido tothom a gaudir dels espectacles i dels carrers en aquestes nits 
màgiques de juliol a la ciutat.



“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.”  
Eduardo Galeano

Els dies 2, 3 i 4 de juliol celebrarem l’onzena edició de per Amor a L’Hart, 
Festival d’Arts de Carrer de L’Hospitalet, una data que marca l’agenda cultu-
ral de la ciutat i de les arts escèniques del país.

El Festival forma part de la recent constituïda Plataforma d’Arts de Carrer, un 
ens que aplega els principals esdeveniments culturals de la nostra disciplina 
que es fan a Catalunya. Donar més visibilitat a l’activitat escènica, projectar 
la seva diversitat, protegir els valors socials de les arts de carrer, enfortir 
la interlocució amb les administracions públiques i afavorir la mobilitat i la 
coproducció de nous espectacles, són els objectius d’aquesta plataforma.

Quan practiquem la cultura estem parlant de consciència, de responsabilitat, 
de crítica, de canvi, de diversitat, d’integració, de compromís, de llibertat... Hi 
ha moltes paraules que defineixen la cultura, tantes com virtuts té la huma-
nitat. Parlem d’una cultura allunyada del mercantilisme de les marques, de 
l’excel·lència o de l’individualisme, sempre excloent i elitista.

Per Amor a L’Hart defensa i practica de manera activa tots aquests valors i hi 
aposta a través de la dansa, el circ, la música, i, en aquesta edició, recupera 
les arts plàstiques. El Festival és l’oportunitat de retrobar-nos i de gaudir dels 
moments que la vida ens dóna. 

Efímer és cada instant que ens regala la vida.



actes previs
Dijous, 25 de juny
Plaça dels Blocs de la Florida
De 18.30 a 20 h

Taller de circ
Divendres, 26 de juny 
Avinguda de Carmen Amaya (davant del Centre Cívic de Gornal)
De 18.30 a 20 h

Taller de circ
Dimecres, 1 de juliol 
Jardins de Can Sumarro
De 18.30 a 20 h

Taller de moviment en família

programació
Dijous, 2 de juliol
Rambla de la Marina, davant de la plaça de Lluís Companys i Jover
 19 h  Gromic
 19.45 h  La Sala
 20 h  Fills de la Flama
 21.30 h  Cia. Defracto
 22.30 h  Dj Konguito

Divendres, 3 de juliol
Rambla de la Marina, davant de la plaça de Lluís Companys i Jover
 19 h  Circ Pistolet
 22 h  Vaivén Circo 
 23 h  Super Spanish Combo

Plaça de l’Ajuntament
 20 h  Alumnes del taller de creació de Bipol·art
 20.15 h  Brodas Bros
 20.45 h  Los Moñekos
 21.15 h  Rudi Cole i Júlia Robert
Ho presenta: El Flaco

Dissabte, 4 de juliol
Rambla de la Marina, davant de la plaça de Lluís Companys i Jover
 19 h  Batalla de breakdance
 22 h  VI Cabaret Per amor a l’Hart, amb African Power, Manel Roses, 

David Vento, Toto, Nikolay Nosenko, Cirkonita (mossos de pista), 
Always Drinking Marching Band (Banda del festival). Ho presenta, 
Marcel Escolano.

 23 h  Los Toros

Plaça de l’Ajuntament
 20 h  Physical Momentum Project / Scenic Action
 20.30 h  Cia. Passabarret 
 21.30 h  Lali Ayguadé
Ho presenta: El Flaco
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RAFA ESPADA, EL FLACO
Presentador del Festival
3 i 4 de juliol
Rafa Espada és actor, pallasso, artista de circ, 
exfutbolista, exvenedor d’entrades de piscina i 
ex-politoxicòman. Després de rebre moltes te-
ràpies i alguns intents de tractament de la seva 
esquizofrènia, per fi troba en el teatre el millor 
camí per recuperar-se. Aleshores comença a pre-
sentar esdeveniments, a dirigir teatre, a punxar 
discos, a fer de bateria, a ser minimonologuista; 
en definitiva, a fer de qualsevol cosa per deixar 
sortir els seus altres “jo”.

GROMIC
The Magomic Show
2 de juliol, 19 h 
Rambla de la Marina amb 
avinguda del Carrilet
35 min - clown
Direcció i interpretació: Gromic
Retroba’t amb el món de la sim-
plicitat màgica! Diverteix-te com 
un nen! Delecta’t amb la poesia 
sorprenent de la comèdia visual 
de Gromic! Riu amb ganes! No hi 
fa res l’edat, ni d’on véns, Gromic 
et transportarà de nou a aques-
ta edat innocent de sorpresa i 
alegria que pensaves que havies 
perdut per sempre!
Un adorable rodamón. Una au-
diència interactiva. Una trobada 
inoblidable. Una tendra comèdia 
visual, plena de màgia i rialles. 
The Magomic Show és una co-
mèdia inspirada per la màgia i 
els clowns.

LA SALA
Hooked
2 de juliol, 19.45 h
Rambla de la Marina amb  
avinguda del Carrilet
12 min - dansa contemporània
Direcció i coreografia: Judith Argomaniz
Interpretació: Jaiotz Osa i Judith Argomaniz.
Hooked reflecteix la necessitat constant des éssers 
humans de vincular-se afectivament, amb tots els 
efectes que això comporta. El llenguatge core-
ogràfic estudia la dependència emocional a què 
estem exposats en les relacions afectives. Amb la 
precisió i la potencia del moviment, reflectim els 
diferents estats d’ànim per als quals passem en 
les diferents fases de les nostres conductes.

FILLS DE LA FLAMA
Currantes de la percu
2 de juliol, 20 h 
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet 
50 min - música
Un grup de joves s’esforça a treballar. Es desviuen per treure a la llum el mi-
llor que tenen dins seu. Però, en els temps que corren, això no és senzill. Des-
gastats pel ritme frenètic que comporta viure del diner negre, un dia la sort 
truca a la seva porta. Hi apareix, il·luminada, la verge del contracte fix. Aquí 
la funció dóna un gir inesperat. I és que la vida d’aquests currants és a punt 
de canviar. Aquest espectacle còmic intenta ironitzar, per activa i per passiva, 
sobre les crueses d’una generació de joves que en les estones lliures viuen 
amb passió la seva vida, quan el descans de tant de treball els permet respirar.

les companyies al detall



DEFRACTO
Flaque
2 de juliol, 21.30 h
Rambla de la Marina amb 
avinguda del Carrilet
55 min - circ
Direcció i interpretació:  
David Maillard, Eric Longequel  
i Guillaume Martinet
Hi haurà jocs malabars. Hi haurà su-
avitat. Hi haurà bassals. No hi haurà 
tortura animal ni pells de plàtan, però 
sí hi haurà caigudes, cafè i una pro-
cessó de les últimes hores de la reina 
Cleòpatra.Què hi ha per oferir que no 
es pugui veure ja a YouTube?
Flaque és un espectacle in situ i no de-
terminista que excedeix els límits del 
precinte.

CIRC PISTOLET
Cabaret Pistolet
3 de juliol, 19 h
Rambla de la Marina 
amb avinguda del Carrilet 
50 min - circ
Direcció: Circ Pistolet
Interpretació: Tomàs Cardús,  
Rat Serra, Anna Torné, Enric Petit, Albert Ubach i Joan Ramon Graells
Dramatúrgia: Joan Ramon Graells
Sis artistes en un espai que naveguen per la història del circ. Un espectacle 
fresc, variat, il·lustratiu i divertit que es convertirà en un aparador de com s’ha 
viscut el circ a casa nostra des dels seus inicis, al segle XIX, fins a arribar als 
nostres dies. Un recorregut històric ple d’equilibris acrobàtics en col·lectiu 
d’un alt nivell tècnic: cèrcol aeri, diàbolos, verticalisme, quadrant coreà i equi-
libris acrobàtics de mà a mà, que faran vibrar grans i petits.

BRODAS BROS
Raindú
3 de juliol, 20.15 h 
Plaça de l’Ajuntament
15 min - hip-hop
Idea i direcció: Berta Pons, Clara Pons i Jean-Philippe Barrios
Interpretació: Berta Pons, Clara Pons i Blai Juanet
Raindú és una creació artística que ofereix una visió inusual i original de la 
dansa urbana, amb música en directe interpretada pel trio format per les 
ballarines Berta i Clara Pons, i el músic Blai Juanet.
Les germanes Pons es nodreixen d’un mateix origen, com dues gotes d’aigua 
formades en un mateix núvol, i s’expressen individualment gràcies als ritmes 
essencials de la Mare Terra mentre ballen en una sincronia perfecta. Aquesta 
peça transmet sensibilitat i energia alhora, genera emocions diverses i con-
tagia el ritme dels cossos i de la música.

ALUMNES DEL TALLER DE CREACIÓ  
DE BIPOL·ART
Las danzas de la realidad
3 de juliol, 20 h 
Plaça de l’Ajuntament 
10 min - improvisació de dansa
Direcció: Sara Ojanguren
Interpretació: Alumnes del taller de creació de Bipol·art
Las danzas de la realidad és una peça breu que resumeix el treball fet al taller 
de creació del Centre Cultural la Bòbila entre els mesos de febrer i juny. La 
dansa que proposa treballa des de la improvisació o composició en temps 
real, i es basa en un cos conscient i permeable a les transformacions. Un cos 
que escolta i decideix, lliure de judicis, present aquí i ara, amb la mirada ober-
ta per deixar-se transformar pel que l’enviolta, pel moviment propi i l’aliè.



LOS MOÑEKOS
KA-YI-HA
3 de juliol, 20.45 h 
Plaça de l’Ajuntament 
25 min - dansa-teatre
Idea i direcció: Los Moñekos
Interpretació: Sarah Anglada i Miquel Fiol
KA-YI-HA s’obre camí, un camí polsegós cap a la 
dura i seca vida del vell, salvatge i llunyà Oest. Un 
camí cap a... vés a saber on. Dos en el camí, en 
aquest camí pecaminós. La història de com dos 
es complementen; l’un sense l’altre no són res, 
però l’un i l’altre es maten. Contigo pero sin ti. 
Hola y adiós.

RUDI COLE & JÚLIA 
ROBERT
Tempus
3 de juliol, 21.15 h 
Plaça de l’Ajuntament 
15 min - dansa contemporània
Coreografia i interpretació:  
Rudi Cole i Júlia Robert Parés
Aquesta peça explora la part física del temps i 
juga amb les sincronies de dos cossos en l’espai 
i els records que cada un posseeix. El temps fuig, 
el temps s’escapa, el temps vola, tempus fugit, 
però sempre queda la memòria del passat. Cada 
moment està ple d’imatges, de records gravats en 
la nostra ment que recrea en el present el que un 
dia sigué. Dos cossos que fugen de l’’Ara’ i inten-
ten trobar-se en els seus records.!

VAIVÉN CIRCO
Do not disturb (No molestar)
3 de juliol, 22 h 
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
50 min - circ
Direcció: Rosa Díaz
Interpretació: Raquel Pretel Ferrándiz, Miguel Moreno (Bolo), Chema Martín  
i Emilio López Arquillo.
En un ambient industrial, quatre individus manipulen les peces que els han 
assignat i intenten donar-los sentit. Les combinen i les desconstrueixen, can-
vien la forma i la funció i les transformen en els seus propis somnis.

BATALLES DE BREAKDANCE
A càrrec d’Urban Empire
4 de juliol, 19 h 
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
60 min - dansa urbana
La competició de breakdance que cada any se celebra en el marc del Festival 
Per amor a L’Hart és un 2 vs. 2 en què participen b-boys de tot Catalunya per 
aconseguir ser la millor parella de B-boying del Festival.

PHYSICAL MOMENTUM  
PROJECT/SCENIC ACTION 
Postskriptum
4 de juliol, 20 h 
Plaça de l’Ajuntament 
15 min - dansa contemporània
Idea original i creació: Francisco Córdova Azuela
Interpretació: Francisco Córdova Azuela i Kiko López
Només són experiències de comiat. Una mirada, una abraçada, un gest, un error… 
Petites coses que, possiblement, ens fan més humans. Es tracta de despullar-nos 
de vestits i de rutines alienes a nosaltres mateixos. Postskriptum és dir adéu...



MARCEL ESCOLANO
Mestre de cerimònies
Les paraules se les emporta el vent, i el moment 
poètic és un acte d’acció fugissera. Efímer és 
cada instant que ens regala la vida. Marcel Esco-
lano, per servir-vos.

AFRICAN POWER
Aquesta companyia està formada per Tongue, un 
acròbata que ha viatjat per tot el món amb el Cir-
cus Baobab, circ africà més gran, i Gremanesh 
Kiros, una contorsionista que ha estat membre 
del Cirque du Soleil. Tots dos han creat un nú-
mero impressionant que fusiona l’acrobàcia, el 
contorsionisme i les verticals.

MANEL ROSES
Escalat
En aquest número de verticals hi ha un home, una 
escala i una melodia de piano. És una escala amb 
uns esglaons lleugerament més petits del normal 
que, a més a més, no porten enlloc. L’home utilit-
za l’escala per a altres finalitats: s’hi repenja, s’hi 
llença, la mou i hi juga. I és a través de la música 
i els moviments que, ell i l’escala, viatjaran a llocs 
llunyans, llocs dins de la imaginació de cadascú.

LALI AYGUADÉ
Saba
4 de juliol, 21.30 h
Plaça de l’Ajuntament
15 min - dansa contemporània
Creació: Lali Ayguadé
Interpretació: Diego Sinniger i Joshua Tarifa
El pas del temps treu a la llum del dia l’essèn-
cia de les coses. L’evolució potser es deu a una 
recerca constant que estem condemnats a fer. 
Estem perduts i cerquem. Cerquem per trobar 
alguna cosa que no sabem exactament què és. I 
en aquest camí que recorrem des que naixem fins 
que morim, sempre hi ha una persona que ens 
acompanya, de vegades de manera imperceptible.

VI cabaret 
per Amor a L’Hart

4 de juliol, 22 h 
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet 

70 min - circ

African Power, Manel Roses, David Vento, Toto, Nikolay Nosenko, Cirkonita 
(mossos de pista), Always Drinking Marching Band (Banda del festival). 

Ho presenta: Marcel Escolano

CIA. PASSABARRET
Tandarica Circus
4 de juliol, 20.30 h
Plaça de l’Ajuntament 
50 min - circ
Direcció: Malasombra Brothers
Interpretació: David Sancho, Dèlia Batet, Jordi Gómez i Oriol Llop
Ells ho anomenen retro-balkan-rock’n’roll circus. Però, parlant en plata, es 
tracta de quatre pallassos, bojos com un llum de ganxo, que fan un espec-
tacle que inclou els clàssics malabars, les acrobàcies a un ritme trepidant, 
una canonada a l’estómac i un llançador de ganivets amb miopia severa. Són 
artistes que sempre es juguen la vida... I si no és la seva, que sigui la d’algú 
del públic!



DAVID VENTO
Cyr Wheel
David Vento és ballarí, acròbata i coreògraf especia-
litzat en bboying, disciplina en la qual ha estat cam-
pió nacional i internacional. En els esdeveniments 
més importants del món, ha representat a Espa-
nya a Corea, als Estats Units, a la Gran Bretanya, a 
França, etc. Ha treballat en grans companyies, com 
el Cirque du Soleil i el Circ de Bakuza. Actualment 
actua amb el Circle of Trust i El Peso del Alma.

TOTO
Toto Juggling
Número de malabarisme tècnic on Luis Niño, 
Toto, manipula de 3 a 6 maces a l’escenari. L’ar-
tista ens presenta les seves rutines rítmiques 
malabarístiques amb precisió, elegància, rapi-
desa i simpatia.

NICOLAY NOSENKO
Equilibris
Amb el seu número, divertit i de gran habilitat, 
Nikolay posa de manifest la destresa sobre els 
rul·los d’equilibri. Un artista espectacular amb un 
número increïble i una definició esplèndida. Ben-
vingut a la pista del circ!

ALWAYS DRINKING 
MARCHING BAND
Banda del cabaret”
Des de 1997, la Always Drinking Marching Band 
recorre els carrers i les places del món deixant-hi 
el seu segell personal i irreverent. L’any 2004 neix 
La calle es nuestra, espectacle amb què reivindi-
quen el carrer com a espai obert i lliure. Paral·le-
lament han creat altres espectacles d’animació de 
carrer, de teatre, de circ, d’escenari i produccions 
televisives. Més d’un miler d’actuacions per Euro-
pa, Àsia, Amèrica i Àfrica avalen la seva trajectòria.

CIRKONITA.  
MOSSOS DE PISTA
Els mossos de pista entren, surten, carreguen, 
descarreguen, munten, desmunten. Despistats, 
oblidats, ignorats, imprescindibles. La sola pre-
sència d’aquests mossos ens evoca la vela de circ 
i la flaire de les serradures. Si els veieu, la funció 
és a punt de començar.

arts visuals 
MIGUEL MACAYA. INSTAL·LACIÓ ARTÍSTICA
“1966-1977”
“11 anys són una trajectòria, un camí, un interval on tot comença i alhora 
s’acaba.”
“Tot el que succeeix a l’espai públic està abocat al fracàs, a l’autodestruc-
ció i, en el millor dels casos, a l’oblit absolut.”
“La interacció no és controlable, no està definida, és entròpica. A partir 
d’aquest punt, tot es dilueix i es torna líquid.”
“L’autodeterminació, l’apropiació i l’immobilisme són conductes tanma-
teix estúpides dintre de l’àmbit de l’espai públic.”
“Art efímer, potser és el millor de les arts, el més noble, el més sincer, 
no porta motxilla ni complexos, no juga cap partida, és finit i és proper.”
Miguel Macaya, 9 de maig de 1977. 
Acte de presentació del llibre d’arquitectura soviètica: El final d’un somni.

ZIGA-ZAGA D’ESPECTACLES
Escenografies inflables
Companyia fundada a Barcelona, l’any 1998, per professionals i col·labo-
radors procedents de diverses àrees de l’espectacle i la creació.
Són especialistes en la producció i creació pròpia d’elements escenogrà-
fics, majoritàriament inflables per a espectacles, esdeveniments i aplica-
cions artístiques.



LOS TOROS
4 de juliol, 23 h
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
Los Toros és una de las bandes mítiques del panorama musical espanyol. 
Van triomfar els anys seixanta, tot i que fora de les nostres fronteres, i en 
ocasions van fer ombra a grups com Els Beatles, Els Rolling Stone o Moce-
dades. L’any 2010 es van tornar a reunir i des de llavors tornen a estar a la 
carretera. Hi ha poc material gràfic, sonor i audiovisual en el qual apareguin. 
El seu estil és una barreja de rock & roll clàssic que deriva cap a harmonitza-
cions surf, amb una mescla d’elements típics de la cançó popular espanyola. 
Després del comiat dels escenaris en un multitudinari concert a Torremoli-
nos, l’any 1969, ara tornen Los Toros, els reis del surf cañí.

DJ KONGUITO
2 de juliol, 22.30 h
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
Konguito us proposa un viatge pels millors ritmes 
negres del planeta, de Nova York a Kingston, de Rio 
de Janeiro a Cali, de Lagos a Nova Orleans, tot mes-
clant estils com el funk, el reggae, el soul, el booga-
loo, la salsa, la música afro, la samba o la cúmbia. 

SUPER SPANISH COMBO 
3 de juliol, 23 h
Rambla de la Marina amb avinguda del Carrilet
Super Spanish Combo és una banda de hip-hop afrollatina que fusiona di-
versos ritmes i produeix un so mescla del funk, el son cubà i el guaguancó, 
o de la cúmbia i el calipso i el rap. El grup neix a Barcelona a final del 2010, 
a partir de la unió de músics de diferents nacionalitats i estils amb una dila-
tada trajectòria sobre els escenaris. Després de passar per diverses etapes 
en què han combinat diferents formats, la banda basa la proposta actual en 
un show completament acústic, sense deixar de banda l’essència de la mú-
sica electrònica que ajuda a construir un pont entre la tradició i les últimes 
tendències. El seu directe és una barreja de temes explosius i cent per cent 
ballables, i, gràcies a la interacció amb els assistents i l’espontaneïtat dels 
integrants del grup, els seus espectacles esdevenen vibrants i divertits, i les 
lletres de temàtica social aconsegueixen arribar a un públic molt divers. 

espai chill out


