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Set acròbates i cinc músics protagonitzen Violeta, un concert-
cabaret de circ, aquest diumenge al Centre Cultural Terrassa 

El Col·lectiu la Persiana presenta un espectacle de circ acompanyat de la música en 
directe de Venancio y los Jovenes de Antaño. Un concert-cabaret on el son cubà, el 
txa-txa-txa i els boleros es fonen amb les acrobàcies de set artistes catalans. Violeta, 
estrenada a la Fira del Trapezi de Reus el 2014, ha estat guardonada amb el Premi 
Zirkòlica 2014 al Millor Espectacle de Carrer i a la Millor Música Original. Una 
proposta fresca i ambiciosa d’acròbates i músics, junts, en un mateix escenari. Aquesta 
és la primera vegada que es podrà veure la versió en sala a Catalunya, originàriament 
va ser ideat per ser vist al carrer. L’espectacle tindrà lloc aquest diumenge, a les 19h, 
al Centre Cultural Terrassa. 

Violeta ha estat una proposta novedosa que, sota la direcció de Joan Ramon Graell, ha 
sabut congeniar el talent musical de Venancio y los Jovenes de Antaño amb la 
plasticitat dels set artistes que formen el Col·lectiu La Persiana, un projecte artístic 
creat el 2014 per membres de companyies de petit format com són la Cia. Vol de 
Ment, Hotel iocandi i Al desembre. En aquest concert-cabaret, el grup, format a 
escoles de tot el món – Brussel·les, Lima, Londres, Barcelona…-,  ens mostra números 
de circ de diferents disciplines -quadrant rus, escala d’equilibris, perxa xinesa, roda cyr 
i trapezi fix-.  

La música de Venancio y los Jovenes de Antaño ofereix una mirada desenfadada 
envers la vida moderna, amb cançons pròpies i en format acústic. La seva música 
parteix del bolero i el son cubà amb incursions desvergonyides al jazz, la ranxera, la 
rumba i fins les jotes mallorquines. 

Aquest és el darrer espectacle de la 3a Temporada BBVA de Circ. Al llarg d’aquests 
mesos han passat per l’equipament la Cia Pepa Plana i Toti Toronell (21 de febrer), la 
gran Compagnie XY (13 de març), la Cia Manolo Alcántara (10 d’abril) i Guillem Albà & 
The All in Orquestra (18 d’abril). La propera temporada de circ s’iniciarà el mes de 
setembre. 

Espectacle per a tots els públics. 
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Fitxa Artística 
 
Col·lectiu La Persiana 
Griselda Juncà: trapezi fix 
Asvin López: perxa xinesa 
Tomeu Amer: escala d’equilibris 
Sílvia Capell: roda cyr 
Sergio González: roda cyr i perxa xinesa 
Jordi Serra: quadrant rus 
Amanda Delgado: quadrant rus 
Creació i direcció: Joan Ramon Graell 
 
 
Venancio y los Jóvenes de Antaño 
Dani Alvarez: veu 
Joan Gil: guitarra 
Bernat Torras: percussió 
Gerard Cantero: baix 
Leo Torres: trompeta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dades 
 
Violeta Col·lectiu La Persiana 
Dia i hora: diumenge, 17 de maig, a les 19h  
Preu:  8 euros 
Durada: 55 minuts 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/col%C2%B7lectiu-la-persiana/ 
Venda d’entrades: www.fundacioct.cat / Taquilles de dill. a diss. de 16h a 21h / 902 180 677   
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