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Ara que ens limíten tant la imaginació ja va sent hora que una bicicleta vella es
converteixi en un ocell

Taradell 2017 (Barcelona)

CURRÍCULUM DE GUIXOT DE 8.

Guixot de 8 és la primera companyia catalana i possiblement del món a convertir el joc en un
espectacle de carrer. Ho fem amb jocs inventats per la companyia construïts amb materials
recuperats procedents de les deixalleries que gestiona la Mancomunitat de municipis la Plana.

Guixot de 8 neix el 1991 quan la recuperació i el reciclatge era tan sols una utopia, que només
tenia sentit en els països del nord on es creia que la gent era més neta i culta. Per desgràcia la
necessitat ens obliga a tots a mirar què fem i com ho fem per contaminar el mínim possible.

Aquests 26 anys de vida de la companyia ens han permès estar en carrers, places, patis
d'escoles, parcs etc. Uns 6.500 matins o tardes en més de 1.300 poblacions diferents, gairebé
40 països repartits pels cinc continents.

El que va començar per casualitat amb 15 jocs s'ha convertit en un laboratori de creació. Ara
són uns 500 jocs els que hem construït, repartits en 10 col·leccions més o menys temàtiques:
El Gargot de joc, el Gargot de bicicletes, el Gargot de Gimnàstica, l'Arbre dels jocs, El Gargot
d’ Imaginació, el Gargot d'Escultures, el Gargot Picat, el Gargot d'aigua, el Gargot de taules i
el Gargot petit.

Alguns dels festivals als que hem participat :
Emosnka Promenade ( Ljubljana, Eslovènia ) cada any des l’inici del festival el 2.000
Tutti Matti per Colorno ( Colorno Itàlia) a les 10 edicions del festival
Festival Cruïlla ( Barcelona, Catalunya) en las 7 últimes edicions
Paleo festival ( Nyon, Suïssa) el 2.016 i 2.017
Rio Loco ( Toulouse, França) 2.005, 2.015, 2.016
Festival Awesome ( Perth, Austràlia ) 2.006
Festival Sziget ( Budapest, Hongria) 2.009
Festival FIA (San José, Costa Rica) 2.012 i 2.014

Kofac ( Seul, Corea del sud) 2.009
Fira de teatre de Tàrrega ( Tàrrega, Catalunya) 2.000, 2.012.
Festival Esplanade Flipside (Singapur) 2.015
Titirimundi ( Segovia, Espanya)
La Mercè (Barcelona, Catalunya) 2.009, 2.012, 2.017
Festival d’Avignon (Avignon, França) 2.012
Algunes de les poblacions on hem tingut més continuïtat
Castelldefels (Catalunya) cada any des del 1.996
Puigcerdà (Catalunya) cada any des del 1.997.
Festa final de curs de les escoles de la ciutat (Ginebra, Suiza) cada any des del 1.997
Alguns dels esdeveniments especials en els que hem participat:
Final de la Global March, en Ginebra Suiza, el 2.005.
Cinquè aniversari del Global March, dins de les instal·lacions de la Organització internacional
del treball ( Ginebra, Suiza) 2.010
Fòrum de las cultures ( Barcelona, Catalunya) 2.004.
Fira dels inventors ( Vilanova i la Geltrú, Catalunya) 2.008
Saló d’art modern ( Ginebra, Suïssa) 2.009.
Centres comercials
L’Illa Diagonal ( Barcelona, Catalunya)
Xanadú ( Madrid, Espanya) 2.008
Lyon
Balexser Ginebra
Ocean Nantes

INFORMACIÓ ESPECTACLES
El què va començar amb quinze jocs, sense cap mena de projecte, al cap 26 anys , s’ha
convertit en una col·lecció de col·leccions. Ara són uns 500 jocs els que té Guixot de 8,
agrupats en 11 col·leccions:
-

El Gargot de Joc, la primera. Vells objectes que han recuperat una nova vida en forma
de jocs d’habilitat.

-

El Gargot de Bicicletes. Juguem amb totes les parts de la bicicleta i quan no, una
bicicleta vella fa de suport a un o diversos jocs.

-

El Gargot de gimnàstica. Vells aparells de gimnàstica casolans recuperen la vida en
forma de joc.

-

L’arbre juguer. Es tracta d’un arbre que té jocs a les branques. L’acompanya una
aranya , una papallona i un pop, que també tenen un joc a cada pota.

-

El Gargot d’Escultura. Són versions d’obres d’escultors reconeguts dins el món de l’art
cinètic però amb un joc afegit.

-

El Gargot Picat. És una col·lecció de jocs en la que hi juguen dues o més persones al
mateix temps, o , que hi ha un record a batre.

-

El Gargot de Taules. Els jocs s’aguanten en les potes de diverses taules , de mides i
formes diferents.

-

El Gargot d’Aigua. Jocs que funcionen amb aigua tot i que utilitzem sempre la
mateixa.

-

El Gargot Petit. Jocs marca de la casa en format petit. Aptes per entrar en espais
coberts i reduïts.

-

El Gargot d’Imaginació. La imaginació és el més important que tenim les persones.
Aquesta col·lecció la dediquem a personatges que al llarg de la història s’han destacat
per la seva imaginació i amb ella hem avançat o somniat.

VIDEO PROMOCIONAL GARGOT D’IMAGINACIÓ:
Enllaç Facebook
Vídeo Promocional
Web Guixot de 8

CONDICIONS TÈCNIQUES
Idea i creació: Guixot de 8, Joan Rovira Boix.
Necessitats tècniques: Un espai més o menys pla d'uns 300m2, el material de la superfícies és
indiferent, pot tenir arbrat i mobiliari urbà, amb accés per a una furgoneta gran. Per a espais
interiors hi ha una alçada superior als 4m i una amplada mínima de 10 m.

CONTACTE I CONTRACTACIÓ
Direcció: Can Guixot, s/n (08552-Taradell)
Telèfon: 0034+938124089/619760781
E-Mail: info@guixotde8.com
Web: www.guixotde8.com

