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SINOPSI 
Tots els éssers humans necessitem un espai per sentir-lo i fer-lo propi, una llar. A 

ETXEA / CASA / HOME el protagonista és un personatge estrany que s’enfronta als seus
fantasmes en un viatge de creixement personal per construir un niu propi. 

 
Una història senzilla sobre un viatge fantàstic, un homenatge a la llar d’acollida. 
Començar de nou fer arrels noves, trobar noves realitats, crear un nou entorn. 

Sentiments de nostàlgia, eufòria, calidesa... Els conceptes ‘llar’ i ‘identitat’ s’uneixen a 
partir de les tècniques del clown i el pal xinès. 
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ETXEA / CASA / HOME és la confluència de les trajectòries vitals i professionals dels dos 
membres de la companyia, aventurers que van buscar nous paisatges i que, amb el circ 

contemporani com a fil conductor, continuen avui dia la seva batalla particular per trobar 
una identitat vital i artística pròpia. 



SOBRE L’ESPECTACLE 
 

 
ETXEA / CASA / HOME és una proposta senzilla, 

quasi artesanal. 
En base a una escenografia amb la fusta com a 
protagonista, s’ha dissenyat un espai acollidor, 

un autèntic niu. 



 
Un pal xinès, creat com a 

estructura 100 % autònoma, és 
l’eix principal al voltant del qual 

es desenvolupa l’acció. 

SOBRE L’ESPECTACLE 

Un solo de Diego Aimar, on s’entremesclen les 
tècniques de clown, pal, acrobàcia i equilibris, 

teixint una xarxa subtil d’emocions. 



Festival Singulart Sant Just Desvern. Barcelona. 
Barcelona. MAC Festival. Fiestas de la Mercè 

2018 
Barakaldo. Festival Rataplan 

Atauri Art 
Kalerik Kale. Mundaka 

Carcabuey 
Palma Del Río. Feria de Palma 
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Bilbao 

Rubí. Barcelona 
 
 
 

TOUR 2018

Bilbao 
Bilbao 
Kalez Kale. Iurreta 
Vitoria. Festival Kaldearte 
Málaga. Festival de Humor de 
Málaga 
Bilbao. Festival Zirkualde 
Bilbao 
Presentación La Calde 
Umore Azoka Leioa 
Festival de Clowns  de 
Arrigorriaga 



EQUIP 
 
En escena: Diego Aimar. 
Creació: Aimar & Cia. 
Suport a la creació: Aritza Rodríguez, 
Gorka Ganso. 
Assessorament pal xinès: Jeremías 
Faganel. 
Escenografia: Iñaki Ziarrusta, Iñaki 
Etxeandía, Truca Rec. 
Fotografia: Gorka Bravo. 
Audiovisual: ClackStudio. 
Disseny web: Gloria Díaz. 
Producció: Isabel Jiménez. 
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CARACTERÍSTIQUES 
 
Gènere: Teatre - Circ 
Tècniques: Clown, pal xinès, acrobàcia, 
equilibris 
Públic: Tots els públics 
Idioma: Espectacle sense text 
Durada: 45 minuts 
Estructura autònoma sense ancoratges 
   
Format de carrer amb adaptació a sala i a 
espais singulars 
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NECESSITATS 

Dimensions mínimes: 9x9 m. 
Altura: 6,50 m (consulteu altres opcions per a menys altura) 

Terra llis, pla i sense desnivell 
Accés i pàrquing per a vehicle companyia 

1 persona càrrega i descàrrega 
Presa de corrent 

Camerino 
La companyia aporta equip de so propi 
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muntatge 2h 
desmuntatge 2h 



col·laboradors 

info@aimaryciacircoteatro.es 
www.aimaryciacircoteatro.es 
tel. 0034 608 025 997 // 0034 665 680 058 

soci  de 


