
  
 
 
Nota de premsa 
                         

 
 

Comunicació    
T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
www.fundacioct.cat 
 

 

 
El circ més acrobàtic arriba a Terrassa amb 

l’espectacle Capas 
  

 
La companyia EIA porta el seu espectacle farcit d’acrobàcies al Centre 
Cultural Terrassa, el diumenge 23 de març. 
 
La 2a Temporada BBVA de Circ seguirà amb els espectacles Rien à dire, el 6 
d’abril, i Indomador, el 18 de maig. El dissabte 5 d’abril tindrà lloc la segona 
edició de Racons de Circ, sessions de circ en família, on petits i grans de 
qualsevol edat poden provar i gaudir de les diferents disciplines del circ. 
 
L’espectacle del Leandre (Rien à dire) i l’activitat familiar dels Racons de Circ 
s’engloben dins els actes commemoratius del Dia Mundial del Circ que tindran 
lloc arreu de Catalunya entre els dies 20 de març i 19 d’abril d’enguany. 
 
En aquesta temporada, el Centre Cultural Terrassa segueix comptant amb 
l’assessorament de l’associació de circ terrassenca Tub d'Assaig 7.70 amb 
l’objectiu que la programació englobi la màxima diversitat d'estils del món del 
circ. 
 
CAPAS, l’espectacle 

Després d’haver viatjat per mig Europa i haver estat presents en els millors 
festivals, torna a Catalunya l’espectacle Capas.  

Amb petites disputes i jugant a fet i a amagar, Capas porta a l’espectador a un 
lloc familiar fet d’encontres calorosos i festius. Les arts del circ es barregen 
amb la música en directe i amb la dansa en aquest espectacle ple de poesia i 
d’humor. A ritme de bateria i de càntics italians, un armari gegant i central es 
desplega revelant les seves múltiples capes. 

La música i el moviment donen tonalitat, treballades alternativament amb 
energia, dolçor i ironia. Els artistes exploren una gran varietat de ritmes i el 
potencial expressiu del gest tècnic. 

Mans a mans, equilibris acrobàtics, salts mortals i piràmides humanes en 
moviment, els portés acrobàtics es declinen sota totes aquestes possibilitats 
per explorar les capes de la personalitat i de la societat, oferint al mateix temps 
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diferents claus de lectura de l’espectacle. Una pilota de futbol, una corda, uns 
llençols blancs o les entranyes d’un armari, són alguns dels elements que es 
transformen en pretext de l’acció escènica i acrobàtica. 

EIA, la companyia 

La companyia sorgeix de la fusió de dos grups: Armando Rabanera, Fabrizio 
Giannini i Cristiano Della Monica (Cirque Vague, Circo de la Sombra i Le Grand 
Osimo Orchestra) i Francesca Lissia i Celso Pereira (Celso i Frana), gràcies a 
les ganes d’explorar i confrontar dues maneres de fer circ. 

Estan convençuts que les diferències en la seva formació i en els seus camins 
artístics han anat deixant empremta, i ara representen el punt fort del seu 
llenguatge com a grup. 

En una època on ser diferent és sovint un inconvenient, els artistes aposten 
perquè les seves particularitats aflorin en els seus espectacle i enriqueixin així 
el treball col·lectiu, atorgant-li el color i la diversitat que el món es mereix. 

Han estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2011 de Circ, el Premi 
Zirkólika 2011 al Millor Espectacle de Circ de Sala i el Premi de Circ Festival 
TAC Valladolid 2012. 

 
Les dades:  
 
Espectacle: Capas 
Companyia: EIA 
Direcció: Cia. EIA i Jordi Aspa, amb la mirada còmplice de Luke Wilson 
Artistes: Francesca Lissia, Armando Rabanera Muro, Celso Pereira Arizaga, 
Fabrizio Giannini, Cristiano Della Monica. 
  
Dia i hora: diumenge 23 de març a les 18h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 9 € 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/capas/ 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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