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Les millors acrobàcies aèries arriben al Centre Cultural  
Terrassa amb l’espectacle Entredos     

 
 
L’espectacle, apte per a tots els públics, barreja acrobàcies i humor i es 
representarà a l’equipament terrassenc, el diumenge 3 de novembre.  
 
Entredos ha estat guardonat amb el Premi del Públic al millor espectacle 
de teatre a la Fira Internacional de Teatre i Dansa d’Osca de 2013. 
 
La Temporada de Circ Tardor 2013, amb la col·laboració del BBVA, 
continuarà 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, presenta el seu cabaret d’hivern (dissabte 28 i diumenge 
29 de desembre). 
 
En aquesta nova temporada, l'Associació Tub d'Assaig intervé en el disseny i 
en l’assessorament de la programació estable de circ del Centre Cultural per tal 
que aquesta englobi la diversitat d'estils del món del circ, línia en la que 
l'equipament ha especialitzat la seva programació familiar.  
 
Entredos 
 
Entredos és una nova creació de la companyia Capicua que sorgeix de la 
trobada entre Oscar Valsecchi (teatre gestual i mim), Rebeca Gutiérrez, 
Yolanda Gutiérrez i Sira Bover (tècniques aèries). 
 
És un espectacle que fusiona el teatre gestual, el circ, la dansa i la manipulació 
d’objectes amb la finalitat de narrar la historia d’un personatge que desperta en 
un món fantàstic. És un espectacle visual, fresc, innovador, amb estètica 
contemporània que acosta a l’espectador a la realitat del món dels somnis i a 
l’imaginari.  
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Capicua, la companyia 
 
És una companyia de circ-teatre, formada el 2006, que combina acrobàcies 
aèries (trapezi , tela i corda ) amb recursos escènics i dosis d'humor.  
 
Va presentar el seu primer espectacle l’any 2006, Records de Paquita, però és 
al 2009 quan la companyia es consolida amb l’espectacle Cabaret guanyant el 
Premi del Jurat Off de Carrer Festes del Pilar 2009 i el Premi del Públic a la 5a 
Trobada de Teatre de Carrer i Arts Circenses d’Avila 2011.  
 
La companyia va ser formada inicialment per Rebeca Gutiérrez, Yolanda 
Gutiérrez i Iris Mur, totes elles formades en tècniques aèries a l'Escola de Circ 
Rogelio Rivel de Barcelona, entre els anys 1998-2000. Posteriorment, han 
rebut formació en diferents centres, a més de treballar en diferents companyies 
tant d'Aragó com de Catalunya.  
 
Actualment Oscar Valsecchi i Sira Bover són membres també de la companyia i 
treballen al costat de Yolanda i Rebeca Gutiérrez en l'espectacle Entredos,  
guanyador del Premi del Públic al millor espectacle de teatre a la Fira 
Internacional de Teatre i Dansa d’Osca. 
 
 
 
Les dades: 
 
Circ:   Entredos  
Companyia:  Capicua 
Dia i hora:  Diumenge 3 de novembre a les 18h  
Lloc:   Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu:   9 € 
 
Entrada gratuïta per als socis del Club Super3. 
 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 
 
 

http://www.vendaentrades.cat/

