
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRC ECOLOGIC 

CIA. SONRIEXNARICES 



 

DATE UNA HUERTA 

 

Date una huerta neix quan l’autor s’endinsa en el món de 

l’agricultura ecològica. Veient el interessant que és crear, plantar i 

recol·lectar, pensa que és una bona idea poder-ho trasplantar al món 

del circ. 

“Date una huerta” és una creació cultivada i recol·lectada de la forma 

més sana i ecològica possible en relació amb la naturalesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la huerta” sembra somriures, emocions i molta diversió, ens dóna 

l’oportunitat de crear, experimentar i descobrir d’una manera 

diferent l’agricultura.  

L’objectiu de “Date una huerta” és fomentar la relació entre les 

persones i la naturalesa, conscienciar sobre l’ecològic i el agroquimic, 

amb una mirada cap a les possibilitats de cada persona per plantar 

una llavor, englobant-ho en un espectacle fresc i saludable. 

 



 

Sinopsis 

Expressions com “deixar-te plantat amb les plantes dels peus”, 

“planta i cria i tindràs alegria” és la millor manera d’explicar la 

creació d’aqueta horta.  

La terra està plena de plàstic, els transgènics i els agroquímics ens 

assetgen. Per sort, tenim una espècie en extinció que es diu Pagès, 

que fa que les plantes cobrin vida, lliures de tot això, que ens fa 

replantejar-nos la manera de viure. 

Així sembra aquest hort moments màgics, amb una collita on tot 

s’aprofita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molta gent petita, en molts llocs petits,  

conreessin petits Horts que alimentaran al món. 

                                                       Proverbi africa. 



 

Característiques: 

• Espectacle de circ ecològic multidisciplinari 

• Possibilitat d’actuar al carrer o en sala, tots els públics 

• Temps de duració, 50 minuts. (adaptació de temps) 

• Artista en escena, Rufi. 

 

Fitxa Artística:  

 

• Creació i interpretació: Rufi  

• Producció: Cia. Sonriexnarices  

• Vestuari: Cia. Sonriexnarices 

• Escenografia: Cia. Sonriexnarices  

• Música: Cia. Sonriexnarices  

  

Fitxa Tècnica:    

 

• Espai de 5x5 metres mínim  

• carrer o sala.  

• Preferible sense escenari 

• Públic frontal en semicercle  

 

Llum i so:  

 

 • Si l’espectacle és en horari nocturn, es necessitarà equipo lumínic per 

part de l’organizació  

• Equip de so per part de l´organització, micro sense fil de diadema, 

[dos altaveus con cable largo entrada mini-jack]  

• Tècnic de so per part de la companyia  

 

Altres necessitats:   

 

• Proves de so mínim una hora abans de l’actuació  

• Temps de muntatge: 40 minuts  

• Temps de desmuntatge: 30 minuts  

• Espai/sala para cambiar-se, maquillar-se i escalfar 

 

 

 

 

festival de sopes 

fira de Tárrega 



 

 

Vida artística 

Nascut a Barcelona i actualment 

resident a Breda, Girona, va 

començar en el món de l'espectacle 

l'any 2000, als Pirineus. Fundador 

de la companyia Sonriexnarices 

amb Jimmy Gonzales (medalla d’or 

2015 cirque de demain), comencen 

a crear espectacles de diferents 

formats, realitzant diversos 

espectacles pel Pirineu i França. 

 

L’any 2005 forma el grup de 

música Rimbaran, música d’autor, 

amb el qual realitza diverses gires 

por Espanya, Alemanya, França i 

Turquia, paral·lelament continua 

amb els espectacles de circ. 

 

El 2016 crea l’espectacle La Mucirka 

Clacirka, espectacle que combina la 

música amb diferents tècniques de 

circ, actualment en gira. També 

realitza presentacions de cabarets i 

diferents animacions. 

 

 

El 2017 realitza el curs de formador de circ social a l’Ateneu Popular 

de nou Barris, del qual va ser membre de l’equip gestor. Comença a 

realitzar tallers de circo social amb el projecte Amics i circ, amb 

l’Agència de la Salut Pública i l’Afev, també a les escoles en horari 

lectiu amb el projecte Caixa d’eines, del Pla de Barris de l’Ajuntament 

de Barcelona i la Central del Circ, i circ social en extraescolars amb Va 

de circ, Fem circ (Barcelona) i Som circ. 

 

festival Repercusion 

centre civic la guineueta 



 

Es forma la companyia Trifacirc l’any 2019, 

creant “Diferències” un espectacle de circ de 

gran format multidisciplinari, conjuntament amb 

Marta Izquierdo i Charles. "Diferències" és la 

raó de ser enfront dels demès, un lloc a 

on poder trobar ser diferentment iguals, saber  

distingir el camí a l´equitat, el sentit a la 

igualtat d'oportunitats i 

un espai per la llibertat de moviment i d'expressió. 
  

 

CONTACTE 

Rufi Rodríguez 

Telf. 650865058 

sonriexnarices@hotmail.com 

 

LINKS 

https://youtu.be/e0p4Xoa6djI 

www.sonriexnarices.com 

 

 

 

DIFERÈNCIES, A LA CULTURA VA DE FESTA. 
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