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L’Y
ànsia per volar

Circ. 50 min. Tots els públics. Carrer/sala. 


Fitxa artísica 
Direcció artística: Jordi Querol

Recerca artística: Philippe Lavail

Assistència en la dramaturgia: Genissa Gonzàlez

Música original: Pol Jubany

Atrezzo: Urgell Mestre (pintora), Manuel Morón (cuir)

Vestuari: Judit Rafel, Manuel Morón

Autoria, idea original i artista en escena: Yldor Llach


@macadenoia
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Descripció de l’espectacle 
El meu company de viatge interplanetari te forma de Y. Ell pot volar, i jo ja voldria, així que 
de moment provo de domar una bicicleta i que es deixi rodar. L’univers que es planteja en 
aquest espectacle està basat en aquell petit príncep que ens va agradar tant. Aquesta 
vegada, però, el personatge no és petit, tampoc no és príncep, i les bicicletes s’han de 
deixar muntar. Una història màgica 
carregada de poesia visual, inspirada 
en el mestre Brossa i en la pararealitat 
de Duchamp. El conte ens l’explica 
una veu en off, la veu de la mare que 
ens llegia contes de petites (idioma a 
convenir). Un espectacle de circ 
artesanal, on la bicicleta artística i la 
roda Cyr vestida de lluna, fan el circ, i 
els invents i l’enginy fan l’artesanal.


Sinopsi 
Vola lluny sense vertigen, tu que pots. 

Torna

i porta’m amb tu allà on mai no he anat.

Retorna. 

Fem volar les mirades d’aquells que no ens coneixen però que volen fer el que fem 
perquè un dia també ho van somiar. I varen despertar amb un dubte tan real que en 
posar-se drets ho van provar. Però es van rendir davant l’impossible, per sort, perquè si 
ho haguessin intentat, si ho haguessin aconseguit, ni tu ni jo seríem aquí.

Vola, ben lluny, que el teu vol és el meu.

I torna, que l’espectacle ha començat.


@macadenoia
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Argument 
Sóc un personatge fantàstic que arriba a un lloc magnífic, preciós. Em commou la bellesa 
del que veig i del que sento, tot i que vinc d’un planeta meravellós. Envejo aquest planeta 
perquè el Petit Príncep va visitar-lo, en canvi mai va aturar-se al meu planeta a contagiar-
nos la seva màgia. Ben mirat, és una sort, perquè si hagués vingut s’hi hagués quedat 
per sempre i no hagués conegut a l’aviador del desert. L’Antoine no hagués escrit res i 
res no existiria: ni les flors, ni vosaltres, ni jo mateix, ni l’Y.

Sé com ballar amb la lluna i com caçar una flor… però no sé volar, tot i que potser un dia 
el meu company m’ensenyarà com fer-ho.




@macadenoia
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Posada en escena, espectacle de sala/carrer 
Aquest espectacle ha estat creat amb format carrer i posteriorment adaptat a sala. Dues 
fitxes tècniques estàn disponibles en funció del format desitjat. En termes generals, es 
requereix un espai escènic de 9x9x6 metres en tamany ideal. El públic va col·locat a 270º 
(a 3 bandes) al voltant de l’espai escènic. Cal un punt de suspenció de la lluna (roda cyr) 
en el rerefons de l’escenari. Per a trets més específics de carrer o sala, consultar la fitxa 
tècnica corresponent.


arxiu

Elena Àlvarez

http://www.yldor.com
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Material audiovisual de “L’Y - ànsia per volar”

Video i fotos promocionals a la web de yldor.com/ly-ansia-per-volar

Memòries poètiques festival Trapezi de Reus 2022

Artistes de la fotografía per ordre d’aparició: @macadenoia, Elena Àlvarez, Maria Domènech, @macadenoia


http://www.yldor.com
https://yldor.com/ly-ansia-per-volar
https://youtu.be/ojKXJ9a8uMg
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Acompanyament a la creació 
L’Y - Ànsia per volar ha gaudit de la coproducció de la fira Trapezi de Reus i té el suport a 
la creació de Cal Gras i de FesPlusChapeau.





Trajectoria de la companyia 
Yldor Llach, és un artista català nascut l’any 1985 
a Suïssa.

Ha estat format a l’Escola Nacional de Circ de 
Montreal (ENC) del 2011 al 2013. On es va 
especialitzar en la disciplina de Portor de 
Quadre Rus / Coreà i en Mà a Mà com a 
disciplines col·lectives, i en bicicleta artística i 
roda Cyr com a disciplines individuals. 

També és Llicenciat en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport a l’ INEFC de Barcelona el 2009, 
t í to l que hav ia de marcar una car rera 
professional  en l’àmbit de l’ensenyament, 
però va ser interrompuda pel circ, al que es 
dedica avui plenament. 

Va ser piragüista d’eslàlom en aigües braves 
durant 12 anys i integrant de l’equip nacional júnior espanyol durant 2 anys. 

En la seva carrera artística ha treballat amb les companyies “Les P’tits Bras”, 
“Cirque Eloize” i “Hand to Bike” arreu del món. Parla fluidament el català, el 
castellà, l’anglès, el francès i l’italià, i pot inclús demanar una cervesa en Polonès. 

La seva formació artística continúa amb el ball (swing), així com la formació 
continuada en l’àmbit del circ i arts escèniques (teatre, dansa, clown,…).


L’entrenament és molt present en el programa anual així com una de les seves 
grans pasions: fer “espectacles de carrer” a l’improvist, que també troba cabuda 
en l’agenda laboral. 


Toni Artigues

https://lesptitsbras.com/about/
https://www.cirque-eloize.com/en/
https://vimeo.com/105653007
http://www.yldor.com
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Per a més informació podeu sol·licitar un Curriculum Vitae, o conèixer-lo 
personalment en alguna de les dates previstes a l'agenda


El seu primer espectacle, SOBRE RODES, ha voltat per 11 païssos amb més de 
600 representacions. La nova creació 2022, “L’Y - ànsia per volar”, amb un caire 
totalment diferent, es presenta tant en carrer com en sala per ampliar horitzons. 


Alguns dels festivals i fires més rellevants on ha participat són:


- Fira de Circ Trapezi de Reus, Catalunya. L’any 2022 amb l’estrena  (i 
coprodució) de L’Y - ànsia per volar.


- Fira de Circ de la Bibal de l’Empordà, Catalunya. L’any 2022 amb L’Y - ànsia per 
volar.


- Festival Viladecans al carrer, Catalunya. L’any 2022 amb L’Y - ànsia per volar.


- La Plage des Six Pompes, La Chaux de Fonds, Suïssa. L’any 2022 amb Sobre 
Rodes.


- Fondus du Macadam, Thonon-les-bains, França. L’any 2021 (premsa: le 
Dauphiné Liberé)


- Fira de Circ de la Bisbal de l’Empordà, Catalunya 2020


- Festival Namur en Mai, Belgique. L’any 2019 amb Sobre Rodes.


- Fira de La Bisbal de l’Empordà, Catalunya. L’any 2019 i 2020 amb Sobre Rodes.


- Festival de Viladecans al Carrer, Catalunya. L’any 2019 amb Sobre Rodes.


L’Y - ànsia per volar, es va estrenar el Maig del 2022 a la Fira Trapezi de Reus. Des de 
llavors i durant el 2022 ha estat programat a la Fira de Circ de La Bisbal de l’Empordà, al 
festival Al Carrer de Viladecans, al Garitu de Cardedeu, al Teatre l’Artesà del Prat de 
Llobregat, a les Festes de la Mercè de Barcelona, al FICI de Buenos Aires (Ar), al festival 
Aura de La Plata (Ar) i al Festival Payasadas de Rosario (Ar).


www.yldor.com                                             +34657570871 

info@yldor.com                                                @yldor_circ

https://yldor.com/agenda
https://yldor.com/sobre-rodes
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/08/06/fondus-du-macadam-yldor-llach-a-fait-sensation
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/08/06/fondus-du-macadam-yldor-llach-a-fait-sensation
https://yldor.com/ly-ansia-per-volar
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