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El Centre Cultural Terrassa inicia la 5ª Temporada BBVA de Circ 2016 

amb una primavera d’espectacles i companyies d’èxit consolidat  

 

L’equipament terrassenc obre la nova temporada de circ on el públic podrà gaudir 

d’una cita mensual amb les arts circenses a través de reconegudes companyies 

nacionals i internacionals. Actualment el Centre Cultural Terrassa acull l’única 

temporada estable de circ de sala a Catalunya. 

Per aquesta primera part de la temporada –Primavera 2016- el Centre Cultural 

acollirà espectacles fets a casa nostra i una de les millors produccions de França, Six 

Pieds Sur Terre, de Compagnie Lapsus (17 d’abril). 

 

El toc d’inici de la 5ª Temporada BBVA de Circ el donarà el Co·lectiu Tierra el 14 de 

febrer portant el seu primer espectacle F.I.R.A, una producció estrenada amb èxit al 

19è Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona i dirigida per Jordi Aspa. 

El mes següent, la cia Los Excéntricos presentarà The Melting Pot Pourri (6 de març), 

un espectacle familiar que recopila els millors esquetxos dels 30 anys d’història del trio 

Marceline, Sylvestre i Zaza. 

L’espectacle estrella de la Primavera serà Six Pieds Sur Terre (17 d’abril), una producció 

francesa de la Compagnie Lapsus que porta una acurada escenografía i una trama 

enginyosa que combina humor i acrobàcies. 

La primera part de la temporada la tancarà un espectacle de doble segell terrassenc; 

els guardonats Circ Pistolet (Premi Zirkòlika Millor Companyia 2014) vindran de nou al 
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Centre Cultural acompanyats per la música en directe de la Banda de Terrassa. Suite 

Vivace tindrà una doble funció el 21 i el 22 de maig. 

 

Una Temporada en creixement constant 

Al llarg de les quatre temporades anteriors han passat més de 40 companyies 

nacionals i internacionals (Bèlgica, França, Argentina i Portugal) que han aplegat a 

23.700 espectadors en 72 funcions. En la darrera 4ª Temporada BBVA de Circ 2015 van 

passar per l’equipament 13.350 espectadors. 

 

Una vegada més, hem comptat amb la col·laboració de l’associació de circ 

terrassenca Tub d’Assaig 7.70 i amb el patrocini del Grup BBVA i Fundació MINA - 

Aigües de Terrassa. 
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ESPECTACLES                  5ª Temporada BBVA de Circ 

 

14 de febrer, 19h 

F.I.R.A 

Fenòmens Inversemblants Rescatats de l’Anonimat 

 

F.I.R.A. proposa un univers oníric amalgamat per una música original interpretada en 

viu i un fabulós joc de llums. Utilitzant grans miralls, ombres increïbles i objectes 

absurds es crea l’ estètica perfecta per què els fenòmens inversemblants es tornin 

versemblants i surtin de l’anonimat. Moments íntims i caos col·lectiu, números poètics 

i d’humor, imatges admirables i una tècnica circense precisa són alguns dels 

ingredients d’aquesta creació col·lectiva. Un calidoscopi, a mesura que va girant va 

creant noves imatges que sorprenen i es tornen completament úniques fins a 

desaparèixer i convertir-se en la següent. 

  

Idea i creació: Col·lectiu Tierra. Direcció: Jordi Aspa . Artistes en escena: Adrià Cordoncillo (equilibris 

acrobàtics, banquines i perxa xinesa), Fernando Melki i Àfrica Llorens (equilibris acrobàtics, banquines i 

equilibris mans a mans), Mari Paz Arango  (equilibris acrobàtics, banquines i trapezi ballant), Maria 

Villate (ombres, verticals i dansa), Frederic Filatre (trombó i música original), Edurne Arizu (acordió, veu i 

música original). Il·luminació: Quico Gutierrez. Escenografia: Betty Girosola. Fotografia: Daniel Bernal 

Picazo. Vídeo: Salvador Sunyer. Vestuari: Núria Manzano. Producció: Ateneu Popular 9 Barris. 
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6 de març, 19h 

LOS EXCÉNTRICOS 

The Melting Pot Pourri 

  

Comediants, músics i malabaristes. Aquest trio atípic ha renovat la figura del clown 

gràcies a una poètica d’arrel surrealista que busca l’equilibri entre la modernitat i el 

classicisme provocant una allau de rialles. 

Durant més de trenta anys de gira arreu del món han defensat amb força l’art del 

clown, una tasca distingida amb diferents reconeixements, com ara el Premi Nacional 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2011. Ara ens presenten una selecció dels 

seus millors esquetxos, combinada amb algunes novetats, a la manera d’un xou the 

best of.  

  

Intèrprets: Marceline, Sylvesptre i Zaza. Guió: Los Excéntricos. Titelles: Sylvestre I Ventura&Hosta 

Cartrons. Il·luminació i so: Alexandre Barthes. Vestuari: Sessé Muñoz. 
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17 d’abril, 19h 

SIX PIEDS SUR TERRE 

Compagnie Lapsus 

 

Ha passat una guerra... i sis joves es reinventen un món cercant perles ocultes sota la 

runa. L’escenografia esdevé un material lúdic i creen un joc col·lectiu amb una trama 

enginyosa que combina humor, domini del moviment i creativitat. 

Els artistes d’aquesta companyia francesa es van conèixer a finals dels 90 a l’escola de 

circ de Lió (França) i des d’aleshores han anat anat forjant la seva identitat artística i 

una sòlida amistat. Al 2010 van crear la Compagnie Lapsus per una necessitat de 

retrobar-se per donar forma al seu afany creatiu. 

 

Direcció escènica: Johan Lescop. Intèrprets: Jonathan Gagneux (Monociclista, àgil, equilibrista), 

Stéphane Fillion (malabarista), Gwenaëlle Traonouez (àgil), Vincent Bonnefoi (portor), Guilhem Benoi 

(àgil), Julien Amiot (portor). Ajuda a la dramatúrgia: Eric Durnez. Il·luminació: Mathieu Sampic. 

Composició musical: Marek Hunhap. 
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21 i 22 de maig, 19h 

SUITE VIVACE 

Circ Pistolet i Banda de Terrassa 

 

Passat, present i futur conflueixen en un espai màgic, en el qual sis artistes naveguen 

per la història del circ. La companyia Circ Pistolet presenta un espectacle fresc, variat, 

il·lustratiu i divertit que es converteix en un aparador de com s'ha viscut el circ a casa 

nostra des del seus inicis al segle XIX fins avui.  

El públic vibrarà amb disciplines com el cèrcol aeri, els diàbolos, els verticalismes i els 

equilibris acrobàtics de mà a mà. Una proposta variada i soprenent acompanyada de la 

música en directe de la Banda de Terrassa. 

 

Circ Pistolet guanyador del Gran Premi BBVA Zirkòlika del circ com a Millor Companyia 

2014. 

 

Producció: Circ Pistolet  Música: Banda de Terrassa 
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Més informació 
 
Link amb imatges en alta resolució 
 
 

 

PREMSA:  
 
www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/ 
comunicacio@fundacioct.cat 
 

 

PUNTS DE VENDA: 

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 93 519 70 39 
 
 
 
DESCOMPTES: 
 
BBVA 
15% per a clients de BBVA. 
 
Escoles de Circ: 50% descompte alumnes i 20% acompanyants. Reserves a: comunicacio@fundacioct.cat 
 
Grups consulta tots els descomptes al nostre web 
 
 

 

 PACK FAMILIAR     

4 persones ·24 EUROS  

https://drive.google.com/folderview?id=0B5v45GQJTeXTanI2alU0d2VlLUk&usp=sharing
http://www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
mailto:comunicacio@fundacioct.cat
http://www.fundacioct.cat/

