
 
 
Nota de premsa 
                            

Comunicació 
Centre Cultural Terrassa - T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
 
www.fundacioct.cat 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 
@CCulturalTRS 

 
Una explosió de música i acrobàcies arriba a Terrassa 

amb Merci Bien 
 

Merci Bien, l’espectacle més efervescent de la companyia catalana, 
Mumusic Circus, es presenta al Centre Cultural de Terrassa, el diumenge 
14 d’abril. 
 
Aquest espectacle forma part de l’acord de col·laboració entre Unnim 
Caixa i Unnim BBVA que té com a objectiu donar continuïtat a les 
activitats més destacades de l’Obra Social. 
 
El circ és el protagonista del quart espectacle de la Temporada de Circ i Màgia 
2013 del Centre Cultural Terrassa. En aquesta ocasió, la companyia Mumusic 
Circus presenta l’espectacle Merci Bien on la paraula es transforma en música. 
La Temporada segueix amb un espectacle de màgia de la mà del Mag Edgard, 
amb el seu espectacle Déjà Vu, el diumenge 5 de maig. Per últim, el diumenge 
2 de juny, tindrà lloc l’espectacle de circ Sopa de Pedres a càrrec de la 
companyia Teatre Nu. 
 
Merci Bien 
 
És un espectacle fresc i divertit, càlid i generós, on es barreja l’acrobàcia, el 
màstil xinès, les verticals més atrevides i la música en directe. Una combinació 
de moltes sorpreses que es van fusionant per fer gaudir de valent el públic 
assistent. 
 
Els convidats a aquesta vetllada podran gaudir d’una particular taula d’honor, 
delectar-se amb una original orquestra i assaborir el món al revés. Un cúmul 
d’excèntriques i sorprenents formes a mans de dos personatges que aborden 
els fets de la vida quotidiana de la manera més inversemblant possible. 
 
La destarotada interpretació dels dos membres de Mumusic Circus amaga un 
esforç enorme i un alt nivell de dificultat en l’execució. La barreja de gèneres 
(circ, gimnàstica, música,...) juntament amb una concepció escènica i de 
continguts molt elaborada, serveixen per captar l’atenció constant del públic. 
 
L’espectacle ha estat guardonat amb el Premi de Circ de Catalunya 2010 com 
a millor espectacle per a públic familiar. 
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Mumusic Circus 
 
Tota una vida de formació i de treball dóna els seus fruits. I, precisament, això 
és el que ha passat amb els dos components del grup Mumusic Circus, els 
quals han recollit un gran nombre d’èxits per tota la geografia espanyola en 
reconeixement de la seva trajectòria. 
 
Mumusic Circus va néixer a l’octubre de 2007 quan Marçal Calvet, un 
consagrat acròbata, li va proposar a Dalmau Boada que acompanyés el seu 
espectacle amb música. Encara que només són dos persones dalt de 
l’escenari, la quantitat de melodies diferents que arriben a reproduir resulta 
increïble. Gràcies a la tècnica del Loop Station els dos artistes poden reproduir 
diferents sons de forma simultània i aconsegueixen que sonin vàries melodies i 
que el públic escolti una autèntica orquestra. 
 
És una companyia que compta amb un alt nivell tècnic en l’àmbit del circ i de la 
música, assolit gràcies a la formació en escoles de circ catalanes, espanyoles i 
franceses, així com treballant en produccions d’àmbit internacional. 
 
Les dades: 
 
Circ:   Merci Bien 

Mumusic Circus 
Guió, interpretació i Música: Marçal Calvet i Dalmau Boada 
Direcció artística: Clara Poch 
Data: diumenge 14 d’abril de 2013   
Hora: 18 h 
Preu: 7€ 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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