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Acrometria i Tortell Poltrona omplen Terrassa de circ aquest 

cap de setmana  
 
Acrometria és un espectacle que barreja poesia i circ, apte per a tots els 
públics, que arriba al Centre Cultural Terrassa el dissabte 28 de setembre.  
 
Tortell Poltrona, el pallasso que millor combina la innocència i la 
trapelleria, presenta el seu espectacle Post-clàssic, el diumenge 29 de 
setembre. 
 
 
La Temporada de Circ Tardor 2013, amb la col·laboració del BBVA, 
continuarà amb l’espectacle còmic i acrobàtic Entredos de la companyia 
Capicua (diumenge 3 de novembre); amb l’espectacle de perxa xinesa L’home 
que perdia els botons de Circ Pànic (diumenge 24 de novembre); amb 
l’espectacle que combina música i clowns Do not disturb de Vaivén Circo 
(diumenge 8 de desembre); i amb el 7è Circ de l’Any a càrrec de l’Associació 
Tub d’Assaig 7.70 que, per tercer any consecutiu, presenten el seu cabaret 
d’hivern (dissabte 28 i diumenge 29 de desembre). 
 
Acrometria 
 
En l’espectacle es creen escultures a partir d’un vocabulari escènic propi, 
interdisciplinari, fent ús de l’acrobàcia, la perxa xinesa, la dansa, la manipulació 
d’objectes i els malabars. Acrometria, un espai on es troben tres persones  
atrapades, abandonades d’una realitat de vegades inexistent, no se sap des de 
quan, ni tampoc si algun dia podran sortir. 
 
Entre elles creen noves geometries humanes, un nou llenguatge per sobreviure 
i entendre tot allò que els envolta, acceptant l’existència d’infinites realitats. Un 
triangle creat per persones abandonades del món, on es troben diagonals 
pensatives, punts silenciosos, perpendiculars misterioses, cercles infinits 
d’existències perdudes situades enmig del no-res. 
 
Psirc, la companyia 

La companyia neix el març del 2011 amb la voluntat de materialitzar el que 
porta dins de si cada un dels seus integrants. Els tres integrants de Psirc es 
coneixen des que van començar a somiar amb el circ.  
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Després de formar-se en diferents escoles i països, es retrobaren a Barcelona 
per construir el seu propi espectacle: Acrometria, on integren totes les seves 
experiències i les comparteixen amb el públic. 

La companyia crea el número LAB el maig de 2012 amb el suport de Camins 
Emergents.  

Ha estat a festivals com el Trapezi de Reus, el Grec de Barcelona, l'1 2 3 del 
Pallasso, la Fira de Circ de la Bisbal de l'Empordà i la Fira de Teatre de 
Tàrrega. 

També han format part de Curtcirkit, Coleur Pavé, Kulturufer, Stramu, 
Murenschalk i Circorts. 

La companyia va ser guanyadora amb el Premi Zirkolika 2012 en la categoria 
Companyia Novell. 

 
Post-clàssic, Tortell Poltrona 
 
Tortell Poltrona és un dels pallassos precursors en la renovació d’aquest ofici, 
és un clown amb una contundència artística destacable. Un pallasso que 
transmet tendresa, que combina innocència i trapelleria, un artista carismàtic 
que desprèn naturalitat. 
 
Post-Clàssic no és cap nou espectacle, ni cap superproducció del món del circ. 
Just al contrari. Aquest és un espectacle vibrant que recopila i fa memòria. Una 
funció plena d’esquetxos que han fet escola. Esquetxos que són una estampa 
d’un circ ben particular.  
 
Post-Clàssic és el recopilatori d’èxits del pallasso més cèlebre que aquest país 
té en actiu. El pallasso que ens ha ensenyat i ens ensenya a fer riure amb la 
senzillesa més pura.  
 
Tortell Poltrona porta l’estètica clàssica del pallasso, a la vegada que vigila i 
vetlla per reinventar-la, per mostrar al públic una funció que es mou entre 
l’essència del circ i la modernitat de l’ofici de clown. Un espectacle per a tots els 
públics, que compagina una escenografia alegre i divertida amb un guió 
carregat d’ironia i sarcasme, on infants i adults semblen trobar-se còmodes.  
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Poc més d’una hora per gaudir d’humor sense impureses. Una mica més de 
seixanta minuts per deixar-se anar i fruir de l’univers creat per en Tortell 
Poltrona, un pallasso sense fronteres. 
 
  
 
 
Les dades: 
 
Circ:   Acrometria 
Companyia:  Companyia PSIRC 
Dia i hora:  Dissabte 28 de setembre a les 19h  
Lloc:   Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu:   9 € 
 
 
Circ:   Post-clàssic 
Companyia:  Tortell Poltrona 
Dia i hora:  Diumenge 29 de setembre a les 18h  
Lloc:   Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu:   9 €   
 
Entrades gratuïtes per als socis del Club Super3. 
 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 
 
 

http://www.vendaentrades.cat/

