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Sobre Pessic de Circ:

L’Associació  Pessic de Circ neix l’estiu de 1998 a Cerdanyola del Vallès amb
la finalitat de difondre i donar a conèixer les arts del circ a través d' espectacles,
tallers, cursos, exposicions i tota mena d’actes lúdics i didàctics.

Des de la seva creació, la seva activitat ha portat als seus integrants a actuar
arreu de Catalunya en carrers, places, teatres, actes de solidaritat, animacions, 
cercaviles, festes de barri, esplais i escoles. I també a iniciar en l’art del circ 
a nombrosos joves i infants mitjançant tallers, cursos i casals.

 
Els seus integrants són, principalment, professionals de les arts del circ, 
formats en escoles de diversos països: Bèlgica, Suïssa, Rússia, Argentina i 
Catalunya.



L’Espectacle “SIDECAR”

Aquest espectacle volem que apropi el circ al ciutadà i la intenció de la 
companyia és fer una mostra d’aquest art d’una forma amena i divertida però 
sense oblidar el component més tècnic i de risc que comporta el circ.
 Es tracta d’un espectacle contemporani amb unes disciplines de circ 
desenvolupades al voltant d’un fil argumental...
   

Un viatger arriba a la plaça damunt d’una moto. No és un vehicle qualsevol sinó
un estrany artefacte de tres rodes. Una extravagant moto amb sidecar d’un 
altre temps. 
El nostre personatge també sembla d’un altre temps, mapes i planells a les 
mans està buscant algun lloc o alguna cosa que potser encara no coneix.
Al bell mig de la plaça hi ha un panell indicador de direccions però més que 
indicar, el que fa és embolicar encara més al nostre explorador. 
Tot fent tombs al voltant d’aquest panell i consultant mapes que no porten 
enlloc acaba per tenir un accident i fa caure el panell amb tots els indicadors. 
En un intent per tornar-ho tot a lloc puja pel pal. Aquest es converteix en un 
màstil xinès i amb moviments hàbils és instal·lat al damunt de la motocicleta. El
protagonista ens fa una exhibició de tècnica de màstil xinès damunt d’una moto
en marxa i d’altres acrobàcies.
A poc a poc el viatger va trobant la confiança en si mateix i sembla que està 
trobant el seu camí. L’artista ens transmet el missatge que la felicitat no és un 
destí, no és un lloc on podem arribar, sinó una direcció, un camí que cal seguir. 
I cal aprofitar d’aquest viatge que ens hi porta.



Sobre l’Artista:

Xavier Arcos Argemí comença l'any 1998 a 
formar-se com a artista de circ a l’Ateneu 
de Nou Barris i al Gimnàs Atenes.
 Completa aquesta formació a l’Escola 
Superior
 de les Arts del Circ de Brussel·les, Bèlgica 
(1999-2000), a l’Escola Théâtre Cirqule de 
Ginebra, Suïssa (2000-2004) i a l’Escola 
Nacional de Moscou, Rússia (2004).

Té una llarga experiència com a artista de 
carrer i com a animador pel seu compte en 
diversos esdeveniments, sobretot a Suïssa i 
Catalunya. 

Ha treballat com a clown per al Gran Teatre 
de l’Òpera de Ginebra i com a artista de circ amb la cia. Dansetheatre (Suïssa, 
2003), amb la cia. Malabar a França, desenvolupant números de màstil (2004), 
i com a acròbata, clown i malabarista amb Circudèlics, Vatua l’Olla i Rovell 
d’Ou. Treballa al Gran Casino d' Aranjuez en dues produccions fent d’acròbata 
sobre màstil xinès i malabarista (2006).
És amb la  creació “Sóc un fanalet” (2005-2007), un espectacle multidisciplinari 
per a tota la família que volta per tot Catalunya  i el “Cabaret Pessic” (2008-
2010), un espectacle amb múltiples artistes i disciplines de circ, treballant tant a
teatres com a places i carrers.

Forma part de la companyia “Circoxidado” i de la creació del seu espectacle 
“Concuerda”.(2007-2010)  Aquest espectacle es desenvolupa en una carpa de 
circ i amb un autobús dels anys’ 70 gira i participa en diferents festivals locals i 
de l’extranger.  Es poden destacar actuacions en festivals a Suïssa (Festival 
Ginebra 2008), França “Au bonheur de Momes” (2009), Festival de Circ de  La 
Bisbal (2008), Festival Buey de Cabeza (2009), Festival Cerka’l de Piera 
(2008), Festival de Vilanova i la Geltrú (2008 i 2009), Tàrrega (2009) i les festes
de La Mercè a Barcelona (2009) i també en combinats de circ de l’Ateneu de 
Nou Barris.

També participa actuant 
en diferents espectacles
del col.lectiu de circ 
“Tub d’Assaig” de 
Terrassa i en diverses 
produccions del centre 
de residència per a 
companyies de circ “la 
Vela” de Vilanova i la 
Geltrú (2008 i 2009).



L’any 2010 crea en solitari l’espectacle “Sidecar”, un espectacle de carrer per a 
tots els públics que s’ha representat en nombrosos festivals i ciutats catalanes.
L'any 2013 crea amb Marcela l'espectacle “El petit circ de Mousieu Moustache” 
un espectacle de petit format amb diferents tècniques i disciplines de circ, com 
acrobàcies, malabars, monocicles, màstil xinès i pallassos.
L'any 2014 crea un petit circ al voltant de cinc cúpules geodèsiques,
ambientat en les abelles i adreçat als infants de 0 a 3 anys.
L'any 2015 crea amb Claret Clown i Circulant l'espectacle “Els exploradors de 
l'aigua”, un espectacle de teatre de carrer, circ i humor.

L'any 2010 entra a formar part de l’equip tècnic i artístic del Circ Cric. 
Desenvolupa feines de logística i muntatge de carpa durant les gires (2010 al 
2012). I artístiques en els espectacles per a les escoles que es realitzen a la 
seu estable del Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera (2011-2012 y 2013).  
En l’aspecte educatiu i formatiu ha treballat fent de monitor de l’escola 
terapèutica Bellaire per a nens psicòtics i autistes (1997-1999) y monitor de 
diverses institucions també a França i Suïssa.
Ha exercit com a professor de circ (2000-2003) per nens i adults a l’escola 
Théatre Cirqule de Ginebra, Suïssa. I com tallerista de circ en diverses 
ocasions a Espanya i França.
Participa en expedicions de Pallassos sense fronteres a Sierra Leone (2007), 
Colòmbia (2013), Iraq (2014)  i Grècia (2017) al costat del pallasso Tortell 
Poltrona.
Ha fet de tallerista formador en centres educatius de menors dins d’un pla 
conjunt amb l’escola de circ Rogelio Rivel.
Promou jornades de circ amb tallers i actuacions en diverses escoles i instituts 
de Catalunya.

Fitxa tècnica:

 
Per realitzar l’espectacle en condicions òptimes necessitem...

Un espai escènic circular a l’aire lliure (plaça, carrer) de quinze metres de 
diàmetre.  La companyia ens fem càrrec de la senyalització d’aquest espai per 
impedir l’accés del públic a l’interior mitjançant uns cons de tràfic units per una 
corda.
Cal que aquest espai sigui completament pla, regular i apte per a la circulació 
de vehicles (asfalt, ciment, rajola...)
Accés a l’espai una hora abans de l’espectacle (per realitzar proves).
Temps de muntatge 30 min.
Duració de l'espectacle: 40 min.
Temps de desmuntatge 15 min.
Camerinos a proximitat amb lavabo, aigua i mirall. 
Equip de so a càrrec de la companyia que necessita alimentació elèctrica a 220
v.
En cas de voler fer l’espectacle de nit, l’organització es farà responsable de la 
il·luminació.



Sinopsi

Un viatger arriba a la plaça. No hi arriba amb un vehicle qualsevol, sinó amb 
una extravagant moto amb sidecar plena de mapes, indicacions i artefactes 
d’altres temps.  
Així desfilarà per la plaça mentre intenta dominar el seu sidecar, fent mil i una 
acrobàcies amb el màstil xinès, els patins....

HEM ACTUAT: Festival de Circ de Terrassa, La Mostra d’Igualada, Festival 
Trapezi de Reus, Festival Trapezi de Vilanova i la Geltrú, Festival Circ Cric, 
Festival Curtcirkit de Montgat, Festival de Viladecans, Festival Babakus, 
Festival Circorts de Barcelona, Festival Barruguet Eivissa, Girona, Premià de 
Dalt, Roses, Banyoles, Manresa, Sabadell, Sant Mateu del Bages, Vilafranca 
de Bonany, Sant Gregori, Artés, BCN “El Sortidor ”, Maó, Cala Emporter, 
Mercadal, Montuïri, Fornells, Formentera, Cala Rajada, Porto Cristo, Cardedeu,
Darnius, Castelló, Santa Coloma de Gramanet, Esplugues de Llobregat, Sant 
Boi de Llobregat, Vila-Real, Mislata, Alpicat, Vinaròs, La Corunya, TAC de 
Valladolid...

                                                                                                                                             

                                                 

                                                     


