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QUI CU QUI QUÈ QUINA
Tots els cossos vius tenen electricitat. Què passa si ens con-
nectem? 

S’emboliquen amb cables, s’enfilen a una perxa i dibuixen 
cercles sobre una bicicleta. La seva complicitat els portarà a 
descobrir nous mons en la melodia que sona quan dues per-
sones estan connectades. 

Qui cu qui què quina és una aventura a la recerca d’una nova 
manera de relacionar-se. Un joc de connexions entre els artis-
tes, una màquina i el públic.

SABIES QUE...?
Totes les connexions d’aquest espectacle són reals! Éls sons i 
les cançons que hi apareixen es desencadenen quan es tanca 
un circuit elèctric. Ja sigui prement un botó o donant-nos les 
mans.

Això és possible gràcies una placa electrònica que es comunica 
amb l’ordinador i que respon a unes ordres concretes segons 
l’acció assignada.

Què? Sí, sí, quan ens toquem fem sonar la música!
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FITXA ARTÍSTICAFITXA ARTÍSTICA

AMB EL SUPORT DE
Projecte beneficiari del dispositiu Fons de creació del projecte de cooperació 
transfronterer De Mar a Mar en el marc del programa POCTEFA.

Amb el suport de La Central del Circ, Hameka Fabrique des Arts de la Rue i dels 
Ajuts KREAS de l’Ajuntament de Girona.
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 Qui cu qui que quina 
 cia. Nom Provisional
 Joan Pallàs & Eva Camps
 cia. Nom Provisional
 Anna Pascual & Tomeu Amer
 Joan Cot
 Anna Izquierdo
 Marta GC
 Julian Waisbord
Angel de Miguel & Gerard Fortea

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
La Central del Circ

Hameka Fabrique des Arts de la Rue
L’Estruch Fàbrica de creació de les Arts en Viu

Can Gassol Centre de Creació d’Arts Escèniques
Encirca’t Esplai de Circ
Cronopis Espai de Circ



LA COMPANYIA
L’Eva i en Joan es coneixen a l’escola de circ Rogelio Rivel de Barcelona. En acabar la 
formació decideixen llançar-se a crear la seva companyia. Tots dos s’especialitzen en 
perxa xinesa i junts hi han desenvolupat el seu propi llenguatge.

Qui cu qui què quina és el seu primer espectacle que barreja el circ amb un món ple de 
botons i cables que provoquen curtcircuits i connexions impensables. 

EVA CAMPS
Després d’uns anys de formació en dansa 
contemporània, clàssica, jazz i hip-hop, de-
cideix fer el salt al món del circ. A banda de 
la perxa xinesa, també s’enfila com a àgil 
al damunt d’un portor al manillar d’una bi-
cicleta acrobàtica. 

També treballa com a acròbata a l’espec-
tacle Iter 2.0. de la companyia Infra·poètic 
·circ. Així com amb la cia. Faltan7 i el seu 
espectacle Express.

A més a més, també és formadora de circ i 
col·labora activament a l’Associació de les 
Arts del Circ Cronopis de Mataró.

JOAN PALLÀS
Des de ben petit li deien que l’haurien de 
portar al circ, però no és fins després de 
llicenciar-se en Publicitat i Relacions Pú-
bliques que comença la seva formació cir-
cense. Tot i el seu amor incondicional a la 
perxa xinesa també fa de portor al damunt 
d’una bicicleta.

Habitualment col·labora amb la compa-
nyia Planeta Trampolí i també fa d’intèrpret 
a l’espectacle Express de la cia. Faltan7.

També treballa com a formador de circ per 
infants i adults, i és membre de l’Associa-
ció de les Arts del Circ Cronopis de Mataró.

LA COMPANYIA



CONDICIONS GENERALS

CONTACTE

40 minuts
Tots els públics
Circ de carrer

Perxa xinesa i bicicleta acrobàtica

Terra pavimentat, pla, llis i sense relleu
Espai mínim 8m x 8m i 6m d’alçada

Desnivell inferior al 3%

Dues persones en gira, allotjament i restauració
Transport des de Mataró

Per a més informació no dubteu a contactar amb nosaltres

hola@cianomprovisional.com
 +34 607 945 540
+34 637 592 849

cianomprovisional.com
facebook.com/cianomprovisional
instagram.com/cianomprovisional
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