


L’HOME BALA (LA HISTORIA) 

La llevor d’aquest espectacle va néixer com una acció inte-

grada dins l’espectacle especial “Circ Sapastre” que es va 

representar a Balaguer el 27 de Juny del 1991 per la 

companyia Gog i Magog, desprès va patir una 

metamorfosis que el va transformar primer en un 

espectacle de sala i desprès de carrer força anys més 

tard. L’espectacle esta en continua transformació i 

evolució, ja que al carrer s’alimenta dels inputs de l’espai 

i del públic, incorporant-los a aquesta historia fascinant 

per fer créixer l’espectacle i mantenint-lo viu 

constantment. 

ACTUACIONS MÉS IMPORTANTS; 

*Neix l’Home Bala d’Albert Vinyes el 27 de Juny del 1991 dins de l’espectacle “Circ Sa-

pastre” 

*Setembre 1998 participa a l’espectacle Varietés 98 presentat per Jango Edwards i Al-

bert Vinyes al teatre Goya de Barcelona 

*Presentació a la Fira de Tàrrega els anys 2004 i 2005 

*Festival Pleniluni de Torredembarra 18-08-2005 

*Festival Rodará de Puebla Mèxic al Novembre del 2005 

*I Festival Clownbaret a La Laguna (Tenerife) maig 2006 

*Festival de circo contemporáneo de Cabeza de Buey 21-09-2007 

*Mostra de Mim de Sueca 19 i 20-09-2009 

*Umore azoka, Leioa Maig 2011 

*Festus, Torellò Juliol 2011 

*Fira de Circ de la Bisbal d’Empordà Juliol 2011 

A més d’actuar a festes majors, parcs infantils, fires, centres 

comercials, trobades de circ i molt més. 

L’Home Bala ha actuat a Catalunya, País Valencià, Andalusia, 

Extremadura, Cantabria, Canàries, Madrid, França i Mèxic. 



INÍCI DE L’ESPECTACLE 

Descoberta delcanó, i pre-

sentació de l’Home Bala 

 

15 minuts 

FINAL DE L’ESPECTACLE 

Preparació dela volada 

Vol de l’Home Bala 

 

25 minuts 

 

 

 

DESPLAÇAMENT 

Màxim 500metres 

 

FITXA TÈCNICA DE L’ESPECTACLE 

*Espai lliure de transit rodat 

*persona de l’organització des de l’arribada de la companyia 

*espai per muntatge del canó al mateix lloc que els camerinos o espai apte per canviar-se amb aigua i mirall. 

*2 hores de muntatge + 50minuts d’ espectacle aproximadament + 1h desmuntatge 

*l’espectacle es pot representar en un sol espai, sense el desplaçament. 

*la pirotècnia usada en aquest espectacle és un complement que no comporta cap perill, un pot de fum situat dins el ca-

nó i un trò que explota dins el mateix, evitant així la sortida de guspires. 

*es poden fer fins a 4 passis en un dia. 

 

 

ESTRUCTURA IDEAL DE L’ESPECTACLE 


