
 

 

 

Dulce Duca mostra el seu domini amb els malabars a Um belo dia 
 

L’espectacle s’estrena aquest diumenge, a les 19h, al Centre Cultural Terrassa.           

L’acompanya en directe, el violinista Jaime del Blanco.  

 

La 4a Temporada BBVA de Circ porta aquest diumenge una nova creació a càrrec de la                

jove portuguesa, Dulce Duca. Um belo dia és el nom del primer projecte personal de               

l’artista del qual se n’ha pogut veure un petit tast a la Fira de Tàrrega i a la Fira Trapezi.                    

L’espectacle s’estrena a Terrassa amb la música en directe del violinista Jaime del             

Blanco.  

 

El resultat dels dos artistes crea una atmosfera íntima i plena de poesia que deixa               

bocabadat al públic per la manera sorprenent i singular que té Duca de fer equilibris               

amb les maces i de manipular els objectes. 

 

‘Um belo dia és el meu primer espectacle, un projecte personal amb el qual he crescut                

com a actriu i malabarista, trobant un estil propi i gaudint de la llibertat escènica.               

Represento a l’ésser humà i sóc altaveu d’allò que el fa sentir viu: les emocions. En                

plena llibertat creativa, dono vida als sentiments, a les emocions, o millor dit, elles em               

donen vida al meu, les personifico i em transformen físicament.’ Dulce Duca 

Dulce Duca 

 

(Portugal, 1984) Es va iniciar al món dels malabars de forma autodidacta i va completar               

la seva carrera a la Formació Alternativa i Autogestionada de les Arts del Circ.              

Juntament amb quatre companys, va fundar la companyia Branle-Bas i va crear el seu              

primer espectacle, Many. Duca ha treballat en el circ des d’una vessant social molt              

activa, juntament amb el malabarista Adrien Batiot, van organitzar el projecte Mochila            

Tour que els va dur a actuar a faveles i a escoles de circ al Brasil. Al 2010 va començar a                     

treballar amb la peça Um belo dia i des d’aleshores se n’ha vist petits fragments a la                 

Fira Trapezi (Reus), TAC (Valladolid), Capital Europeia da Joventude (Braga, Portugal), i            

a la Fira de Tàrrega.  
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Jaime del Blanco 

 

Nascut el 1978 a Montornès del Vallès, inicia els estudis musicals a l’edat de cinc anys a                 

l’EMM Josep Mª Ruera de Granollers. Emilio Moreno, Ulrike Kaese i Chus Castro seran              

els seus primers mestres. 

En acabar els estudis musicals i, paral·lelament a aquests, col·labora amb diverses            

orquestres de cambra i simfòniques, com l’Orquestra de Cambra de Granollers,           

Orquestra de Cambra de l’Empordà, Orquestra Camera Musicae, Orquestra         

Filharmònica de Catalunya i Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. 

 

………………. 

 

Les dades:  

 
Dulce Duca 

Um Belo Dia 

Dia: Diumenge, 13 de desembre 

Hora: 19h 

Preu: 8 euros. Pack Familiar, 25% descompte (24 euros) 

Durada: 60 minuts 

  

 

Venda d’entrades: 
Taquilla Centre Cultural Terrassa 

Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 

Dimecres a dissabtes de 16 a 20h i una hora abans de la funció 

Per internet www.fundacioct.cat 

Per telèfon al 93 780 41 22 

 

 

Tots els espectacles s’acullen al programa socioeducatiu Apropa Cultura 
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