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Cercavila Boverí 
 

 

Una proposta de Boverins 

La nova branca d’espectacles de petit format  

i infantils del Circ Bover 

 

 

 



                                                                                                                               

Boverins - CIRC BOVER c/ Son Torrens 7  07150 SINEU 627 016 796 cristina@circbover.com 

PRESENTACIÓ DE L'ACTIVITAT 
 
 
Boverins presenta el Cercavila Boverí un cercavila amb diferents aturades on es 

representaran diferents números de circ basats en l’espectacle Circ Transhumant. El 

passacarrers comptarà amb 3 artistes de circ i 1 músic. Segons l'experiència de la 

companyia un cercavila és la millor manera d'ambientar un esdeveniment. 

“Una tropa de personatges estrafolaris visitaran el poble o ciutat per envair d’alegria, 

entusiasme i il·lusió per allà on passaran. Un presentador - pallasso, un malabarista, 

una acròbata aèria, i un músic, que farà música en directe, tots en un deliri de festa i 

color ens mostraran les mil una peripècies impossibles. Un cercaviles diferent que dins 

el seu recorregut realitzarà petits espectacles de circ on el públic podrà participar i 

formar part del viatge proposat per aquests artistes carregats de positivisme.” 

Els cercaviles són una de les propostes més demandades pels ajuntaments per això la 

presentem per què formi part del catàleg. Així mateix destacar que la companyia té 

nombrosos seguidors a l’illa, per tant el programador podrà comptar amb una bona 

afluència de públic, i ben segur la programació serà un èxit, assegurat! 
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OBJECTIUS 

-Donar difusió i coneixement de les arts circenses a Mallorca. 

-Donar difusió als millors professionals del circ  de Mallorca. 

-Donar accessibilitat al món laboral i professional als artistes de circ de Mallorca. 

-Donar accés a la cultura amb un projecte responsable econòmicament i dimensionat a 
la situació actual. 

-Oferir un espectacle adaptable tècnicament. 

-Seguir oferint produccions de màxima qualitat artística, innovadores, originals, 
properes al públic i amb l'estil característic de la companyia. 

-Continuar oferint produccions actuals i modernes, dirigides al gust i la demanda del 
públic seguidor de la companyia, i de les arts escèniques en general. 
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Sinopsi 

 “Una tropa de personatges estrafolaris visitaran el poble o ciutat per envair d’alegria, 

entusiasme i il·lusió per allà on passaran. Un presentador - pallasso, un malabarista, 

una acròbata aèria, i un músic, que farà música en directe, tots en un deliri de festa i 

color ens mostraran les mil una peripècies impossibles. Un cercaviles diferent que dins 

el seu recorregut realitzarà petits espectacles de circ on el públic podrà participar i 

formar part del viatge proposat per aquests artistes carregats de positivisme.” 

 

Durada  

60 min 

Públic 

Públic familiar o general 

Disciplina  

Circ - cercavila 

Format 

Carrer 

Horari preferent 

Qualsevol 

Ubicació del públic 

Proper, o hi ha perill 
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Necessitats tècniques 

 

Espai Escènic 

Carrer per fer l'itinerari 

Necessitats de camerinos 

Si 

Temps de preparació prèvia  

45 minuts 

 

 

Fitxa artística 

Artistes  

Marc Filigrana, presentador 

Carla Fontes, acrobàcies aèries  

Guillem D’Estro, malabars i llançament de ganivets 

Joan Muntaner, músic 

 

Direcció: Sebastià Jordà  

Idea original: Sebastià Jordà 

Producció: Circ Bover 
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Imatge gràfica del cercavila  
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Currículum de la companyia  

 

CIRC BOVER, RESPONSABLE DEL DESENVOLUPAMENT DE LES ARTS CIRCENSES A MALLORCA 

El Circ Bover és una companyia de circ professional que al 2005 va emprendre la 
iniciativa de difondre les arts circenses a les Illes Balears, fins a llavors una tradició 
inexistent .  

Des d'un primer moment va tenir el suport del sector cultural i del públic de les Illes 
Balears, que segueix amb simpatia i il·lusió , cada estrena o activitat que realitza la 
companyia. Ara, un cop adquirit el nom i reconeixement en el territori propi, va 
aconseguint cada vegada més presència a l'exterior, tant a nivell nacional com 
internacional . 

La companyia produeix espectacles de creació pròpia, de circ modern, que combina 
amb les últimes tendències de circ contemporani, amb música en directe, teatre i 
dansa, i que gaudeix d'un ampli recorregut nacional i internacional . 

El Circ Bover disposa d'un centre de programació propi anomenat , "Es Centre de Circ", 
a Sineu (Mallorca) amb artistes residents i una escola de circ . 

Així mateix, la companyia és l'ambaixadora de Pallassos Sense Fronteres a les Illes 
Balears des de l'any 2007 . 

 

BOVERINS LA NOVA BRANCA D’ESPECTACLES DE PETIT FORMAT I INFANTILS DEL CIRC BOVER 

Boverins és la nova branca de la companyia Circ Bover, dedicada a la producció 

d’espectacles infantils i de petit format, creada a l’octubre del 2016. 

La companyia Circ Bover, va néixer al mes d’agost del 2005 quan va començar la seva 

gira amb la carpa i amb la creació del seu primer espectacle Ca Nostra. 

Ara 11 anys després, amb 16 espectacles produïts i després de la creació d’espectacles 

amb una amplia projecció nacional i internacional, com Vincles, el Circ Bover ha 

apostat per la creació d’una nova branca de la companyia, Boverins, que produirà 

espectacles dedicats a públic infantil i espectacles de format reduït, totes propostes 

que continuaran tractant d’oferir al públic obres de la màxima qualitat artística, amb 

les característiques pròpies que defineixen al Circ Bover. 
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PRODUCCIONS 

08/08/2005  

(1)“CA NOSTRA”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: CIRC BOVER. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. Sineu 

 08/07/2006 

(2)“XALESTIA”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: VICTOR STIVELMAN. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. Lloret. 

29/09/2007 

(3)“SATRUP”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: DAVID GOL. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. FIRA DE TEATRE 
DE MANACOR. 

25/12/2008 

(4)“CABARET DE NADAL”. AUTOR: MARTA BARCELÓ. DIRECTOR: BIEL JORDÀ. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. 
PARC DE LA MAR. PALMA 

21/05/2009 

(5)“DESCOBREIX EL CIRC”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: DAVID GOL. LOCAL: FESTIVAL “UMORE 
AZOKA”. LEIOA. BISCAIA. 

30/03/2010 

(6)“SINETERRA”. AUTOR: BIEL JORDÀ. DIRECTOR: BIEL JORDÀ. LOCAL: FESTIVAL IBEROAMERICANO DE 
BOGOTÁ. COLÒMBIA. 

23/12/2010 

(7)“MARESIA”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: CARPA CIRC BOVER, PARC DE LA MAR. 
PALMA 

08/10/2011 

(8)“MALA-BAR”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: FIRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL DE LES ILLES BALEARS. VILAFRANCA. MALLORCA. 

23/12/2011 

(9)“CABARET DE NADAL II”. AUTOR: CIRC BOVER. DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: CARPA CIRC BOVER. 
PARC DE LA MAR. PALMA. 

22/12/2012 

(10)“CIRC TRANSHUMANT”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: PAU BACHERO. LOCAL: FIRA DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS. VILAFRANCA. MALLORCA. 

03/01/2014 

(11)“CABARET DEL CIRC BOVER”. AUTOR I DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: TEATRE ESPANYA. SANTA 
EULÀLIA DES RIU. EIVISSA 

18/10/2014 

(12)“DIMONIARRUS”. AUTOR I DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES 
ILLES BALEARS. VILAFRANCA. MALLORCA. 

21/03/2015 

(13)“ES CIRQUET”. AUTOR I DIRECTOR: TIÀ JORDÀ. LOCAL: FESTIVAL BARRUGUET, EIVISSA  

12/04/2015 

(14)“VINCLES”. AUTOR: TIÀ JORDÀ. DIRECTOR: PAU BACHERO. LOCAL: FESTIVAL CIRC CRIC - CATALUNYA. 

 


