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Leandre, un dels millors pallassos del moment actua al 

Centre Cultural Terrassa  
  

 
Leandre Ribera porta el seu espectacle d’humor poètic a l’auditori del Centre 
Cultural Terrassa, el diumenge 6 d’abril.  
 
Aquest espectacle i l’activitat familiar dels Racons de Circ del dissabte 5 
d’abril s’engloben dins els actes commemoratius del Dia Mundial del Circ que 
tindran lloc arreu de Catalunya entre els dies 20 de març i 26 d’abril 
d’enguany. 
 
Gràcies a l’acord firmat entre ALEI (Associació Local d'Entitats per a la 
Inclusió de Terrassa), el Centre Cultural Terrassa i el BBVA, per facilitar 
l'accés a la cultura i acostar el circ a persones en risc d'exclusió social, 
assistiran a aquest espectacle usuaris de diverses entitats socials de la ciutat 
-ACAU, Càritas, AV La Maurina i Fundació Busquets-. 
 
 
La 2a Temporada BBVA de Circ finalitza el proper 18 de maig amb l’espectacle 
Indomador. El dissabte 5 d’abril tindrà lloc una nova 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. Prèviament a l'inici de l’activitat, a 
les 16.30h, hi haurà una exhibició amb entrada lliure dels alumnes de l'escoleta 
de circ de l'Associació Tub d'Assaig 7.70. 
 
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. 
 
Rien à dire 
 
Es tracta d’un espectacle d’humor poètic, sense paraules. La funció del 
pallasso és crear un forat per el que mirar la humanitat d’una manera diferent. 
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Les eines que utilitza són l’empatia, la sorpresa, el riure i aquest espai entre 
l’optimisme i la nostàlgia, on pot aparèixer la bellesa. La poesia. 

Damunt l’escena quatre mobles i una porta. Una casa davant del públic. Sense 
parets. Una casa plena de buits, de forats cap a l’absurd, visitada per 
espectadors imaginats. Un personatge sol, envoltat de presències, de 
desequilibris. 

Un temps aturat en un ritme frenètic, amb fantasmes als armaris, amb mitjons 
voladors, pluges de paraigües, miralls juganers, làmpades fugisseres, paquets 
sorpresa, pianos telepàtics, músiques silencioses, tonteries, dimonis, 
somnis. Una casa somiada per compartir la solitud, les emocions. Aquí i ara. 

El nucli d’aquest espectacle sorgeix de Chez Leandre, un espectacle de carrer 
del qual se n’han fet més de 400 representacions per mig món, i de les ganes 
d’anar més enllà d’aquest camí del repte de traduir teatre de carrer per a la 
sala. 

Aquest espectacle ha estat recentment guardonat amb el Premi Zirkóloka 2013 
per a la millor posada en escena i amb el Premi Ciutat de Barcelona 2013 per 
l’imaginari poètic i la capacitat de sorpresa.  

Les dades:  
 
Espectacle: Rien à dire 
Direcció: Leandre Ribera 
Artistes: Leandre Ribera, Lila Ribera 
Dia i hora: diumenge 6 d’abril a les 18h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 9 € 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/rien-a-dire/ 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 


