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Albert Vinyes celebra l’any 2021, 30 anys de vida professional 

a carrers i escenaris d’arreu, el seu lligam amb la comarca del 

Bages i amb Manresa sempre ha estat molt forta, la seva 

trajectòria professional, lligada als inicis a la Cia. Gog i Magog, 

va fer de la ciutat de Manresa un dels seus escenaris més 

freqüents en els seus inícis. 

 

Dins els actes de celebració de l’aniversari Albert Vinyes vol 

fer un recorregut artístic a través de creacions pròpies, 

números que dibuixen una manera de fer i entendre l’escena, 

un espectacle multimèdia que barregi aquestes petites 

creacions amb imatges històriques d’aparicions televisives i 

teasers d’espectacles antics.  

 

Albert Vinyes ha treballat amb diferents grups i formacions, 

Gog i Magog, Nets i Polits, Clownfish, Fools Militia, Cia 

Kamchàtka... però aquest serà un recull dels seus millors 

“solos”, una mostra de tot el que ha estat capaç de crear al 

marge de col·lectius o formacions vàries. 



 

Les propostes per aquest espectacle presentarien la forma de 

treballar de l’Albert que sempre treballa la proximitat del 

públic, a l’entrada ja trobarien la primera acció amb un Albert 

vestit elegant i de Frac que convida al públic assistent a 

“trencar el gel” literal, amb un martell, aquesta acció 

aconsegueix que el públic entri en un estat “diferent” a la sala. 

 

La successió de números dins l’espectacle anirien no en ordre 

cronològic, si no en un ordre concebut de forma teatral, 

pensant en el ritme i la intensitat que faci que l’espectacle es 

converteixi en una experiència agradable alhora que divertida 

i perquè no boja. Lògicament els darrers seran els gags més 

potents. 

 

Aquesta proposta contaria amb 9 esquetxos i  projeccions 

d’imatges històriques de la trajectòria d’Albert Vinyes. 

 

 

 

 

 

 



 

Trenquem el gel 

 Pre-xou, on Albert Vinyes rep a l’entrada al públic i el 

convida a trencar (literalment) el gel abans d’entrar al teatre. 

 

Una mosca volava per la llum (petit o gran) 

 Transició des de l’entrada fins a l’escenari amb la cançó 

de la Mosca, un contacte amb el públic abans de la distància 

que ens marca l’escenari. 



 

L’acrobata (Betu el Pallasso) 

 És el primer numero d’Albert Vinyes, número de 

participació d’un nen-nena del públic on sense saber de que 

va, acaba obtenint l’exit de l’espectacle. 

 

Concertista (Siticlaun) 

 Número mímic, on l’absurd pren protagonisme, aquest 

és el numero que engega el projecte del primer espectacle per 

a públic adult. 



 

Sebastien la bestia (Circ Troupe) 

 Número trencador, una broma teatral amb molta bogeria 

que treu el costat més béstia del Betu. 

 

Fakir (Siticlaun) 

 El número més celebrat de l’espectacle Siticlaun, un fakir 

amb catifa voladora que executa els seus increïbles trucs, 

cadascun d’ells més esperpèntic i surrealista. 



 

 

Monocicle (Betu el Pallasso) 

 El número que més vegades s’ha fet, actualment a 

l’espectacle Betu el pallasso va néixer amb els pilots de la 

Gavarresa dins l’espectacle Safareig de Gog i Magog, es va 

definir a AnimaLció de Nets i Polits, i s’ha fet a Joc&Roll de 

ClownFish, Cabaret a Caldo del col·lectiu La Crica, Tandarica 

Circus de la Cia Passabarret, totes les operacions de Pallassos 

Sense Frontreres on he participat, també es va versionar per a 

l’espectacle Vekante del Circ Rosa Raluy, actualment es 

presenta amb una versió 3.0 ajudat de la tecnologia mòbil i 

l’aplicació Siri-lu 



 

La Bomba (teh show) 

 Concebut com a final explosiu del darrer espectacle, un 

voluntari, un watter amb una bomba i un compte enrere de 

solament dos minuts... què pot sortir malament? 

 

Quisiera amarte menos 

 Mímica sobre una cançó de la gran Chavela Vargas per 

dedicar el meu agraïment cap al públic.  

Un bis planificat molt ben rebut per el públic. 
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