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El millor circ europeu arriba el 13 de març a 

Terrassa amb 22 acròbates a dalt de l’escenari 

  

 La Compagnie XY és una de les companyies de circ de l'Europa 

occidental més nombrosa i és considerada pels experts una de les millors 

companyies d'equilibris acrobàtics del moment.  

 

 En el seu nou projecte Encara no és mitjanit…, que es podrà veure per 

primera vegada al sud dels Pirineus, la companyia utilitza la tècnica 

castellera que va conèixer de la mà de l’acròbata i casteller terrassenc, 

Tomàs Cardús.  

 

 El seu anterior espectacle, Le Gran C, els va valdre el Premi Ciutat de 

Barcelona de Circ 2013 i milers d’ovacions arreu del món. 

 

Una de les més prestigioses companyies de circ contemporani d’Europa, la 

Compagnie XY, actuarà el proper divendres 13 de març, a les 21h, al Centre Cultural 

Terrassa en l’acte central de la 3ª Temporada BBVA de Circ. L’espectacle Encara 

no és mitjanit... és l’última creació de la companyia francesa XY que segueix fidel 

al seu estil basat en equilibris i salts acrobàtics, salts en bàscula i torres humanes.  

 

Encara no és mitjanit… estrena al sud dels Pirineus, el 13 de març a Terrassa 

 

L’espectacle es va estrenar al Festival  Mirabilia (Itàlia) el juny del 2014 i el 13 de març 

es podrà veure per primera vegada aquest espectacle a Catalunya. En un escenari nu, 

22 acròbates juguen amb la relació de l’individu envers al col·lectiu i aconsegueixen 

transmetre un munt d'emocions a ritme swing. Una gran producció que suposa un pas 
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més en la recerca d’equilibris, el ball lindy up, el treball amb la bàscula i el treball amb 

planxes de fusta, sense oblidar les piràmides humanes. 

 

L’espectacle forma part també del  34è Festival de Jazz de Terrassa. 

 

La tècnica castellera fa el salt al món del circ  

 

La tècnica castellera es va incorporar per primera vegada en treball anterior de la 

companyia, Le Gran C, de la mà del casteller i acròbata terrassenc, Tomàs Cardús.  

 

 Fruit d’aquest primer espectacle, XY va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de 

Circ 2013 ‘per l’excel·lència en les tècniques acrobàtiques i d’equilibri, l’eficaç 

dramatúrgia de la posada en escena i el treball d’investigació a partir de la tradició 

castellera’. 

 

Les torres humanes de Le Gran C han estat representades a més de 300 funcions a 

una vintena de països europeus, als Estats Units i al Canadà. A Catalunya es va poder 

veure aquesta proposta a la Fira Trapezi de Reus (2010) i al Festival Grec (2012).  

 

Arran de la difusió i la gran acollida internacional d’aquest espectacle, cada vegada 

més artistes del món del circ fan servir l’estil casteller –grimpant, com diuen ells- de 

pujar per fer pilars de 3 o superiors.   

 

Cardús els va ensenyar tècnica castellera, i el 2008, en ple procés de creació van fer 

un intercanvi amb Minyons de Terrassa per perfeccionar-la i van participar en diversos 

assajos de la colla on s’impregnaren de l’esperit dels castells.  

Segons afirma Cardús, els seus companys van quedar ‘bocabadats de veure com 

persones corrents, sense una preparació física especial, feien construccions enormes, 

com pilars de 5 nets’. El seu pas per la companyia francesa XY es remonta al 2007 

quan es va incorporar a l’espectacle Le Gran C amb 16 acròbates més.  
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Una companyia amb presència catalana 

 

La Compagnie XY neix l’any 2005 de mà de dos professors d’equilibris del Centre des 

Arts du Cirque de Lomme, Abdel Senhadji i Mahmoud Louertani. Juntament amb dos 

dels seus duos d’alumnes, van crear l'espectacle Laisser-porter. Quatre anys més tard, 

la formació s'amplia a 17 artistes per crear Le Gran C, entre els quals en formen part 

els acròbates catalans: Adrià Cordoncillo i l’esmentat anteriorment, Tomàs Cardús.  

 

Cordoncillo forma part actualment del Col·lectiu Tierra (autors del 19è Circ d’Hivern 

F.I.R.A., estrenat aquest  Nadal a l‘Ateneu Popular 9 Barris). Cardús és un dels 

membres del Circ Pistolet, que amb el seu espectacle Incert, van merèixer el Gran 

Premi BBVA Zirkòlika de Circ 2014. 

 

Actualment formen part de la companyia francesa els artistes catalans: David Badia, 

format a l’Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona i al Centre de les Arts del Circ de 

Lomme (França), i  David Coll, format també a Lomme, que ha treballat amb les 

companyies franceses Cirq'ulation, Cie Pipototal, Les Noctambule i Les Magnificos.  

 

Fitxa Tècnica 
 

Creació: Cie XY 
Acròbates: Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alice Noël, Amaia Valle, Andres Somoza, Ann-Katrin 
Jornot, Antoine Thirion, Aurore Liotard, Charlie Vergnaud, Chloé Tribolet, David Badia Hernandez, David 
Coll Povedano, Denis Dulon, Evertjan Mercier, Guillaume Sendron, Gwendal Beylier, Jérôme Hugo, 
Mohamed Bouseta, Romain Guimard, Thibaut Berthias, Thomas Samacoïts, Xavier Ortega-Lavabre, Zinzi 
Oegema 
Col·laboració artística: Loïc Touzé, David Gubitch, Valentin Mussou et Emmanuel Dariès 
Col·laboració acròbàtica: Nordine Allal 
Creació de llums: Vincent Millet 
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Més informació: 

 

Jornada Internacional d’acrobàcia 

 

Dins dels actes de celebració dels 10 anys, l’Associació de Professionals del Circ de 

Catalunya (APCC) organitza una Jornada Internacional d’Acrobàcia que tindrà lloc el 

13 de març al Centre Cultural Terrassa i que finalitzarà amb la representació d’ Encara 

no és mitjanit… 

 

La Jornada també inclourà ponències a càrrec de membres de l’Escola de Circ 

Rogelio Rivel i Los Galindos i de les companyies franceses La Meute i Compagnie XY. 

Aquest mateix dia hi haurà un debat, un exposició fotògrafia de Josep Guindo i la 

projecció per primera vegada a Catalunya del documental de circ A ras del cielo 

(Grazing the sky), que segueix a 8 artistes: un espanyol, una holandesa, una 

companyia francesa amb un component  català, un anglès, un australià, un palestí i 

una canadenca.    

 

 

Josep Guindo, fotògraf col·laborador del Centre Cultural 

 

Més emocionant encara: un recull d'imatges del circ català actual és l’exposició 

fotogràfica de Josep Guindo que es podrà veure a l'espai 6 del Centre Cultural entre 

els dies 13 de març i el 11 d'abril. 

 

Josep Guindo és col·laborador habitual del Centre Cultural fent un seguiment 

fotogràfic dels espectacles de les seves temporades de dansa i circ. És vicepresident 

de Fotoclub Terrassa i membre de Càmera Club Sabadell, de la Federació Catalana 

de Fotografia, de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya i de la Federació Internacional 

de Fotògrafs. Ha realitzat 18 exposicions individuals, quatre d'elles internacionals, i 8 
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exposicions col·lectives. Guindo també ha estat membre de diversos concursos 

fotogràfics i membre del jurat  d'imatge del Festival Internacional de Circ Circuba 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dades 
Encara no és mitjanit...  
Compagnie XY 
Dia i hora: divendres 13 de març, 21h 
Preu: 15€ / Pack Familiar: 25% descompte (2 adults I 2 nens) 
Durada: 60 min 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/cie-xy/ 
Venda d’entrades: www.fundacioct.cat / Taquilla 16h a 21h / 902 180 677   

http://www.fundacioct.cat/programacio/cie-xy/
http://www.fundacioct.cat/

