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El Centre Cultural Terrassa obre la 5ª Temporada BBVA de Circ 

2016 amb F.I.R.A aquest diumenge a les 19h 

Després d’anys d’experiència en diversos projectes, els integrants de Tierra creen el 

seu primer espectacle, F.I.R.A (Fenòmens Inversemblants Rescatats de l’Anonimat). 

Una producció de l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona per al 19è Circ d’Hivern 

d’aquest centre de referència en circ contemporani.  

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

fabulós joc de llums. Els 5 acròbates integrants del Col·lectiu utilitzen grans miralls, 

projecten ombres increïbles i utilitzen objectes absurds que creen l’estètica perfecta 

perquè 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. L’espectacle 

integra disciplines circenses com la perxa xinesa, el trapezi ballant i banquines. 

 

Una temporada de circ 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 4.921 espectadors. 
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Altres espectacles de la 5a Temporada – Primavera 2016 

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 

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. 

 

Fitxa Artística de F.I.R.A 

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. 

 

Les dades:  
F.I.R.A 
Col·lectiu Tierra  
Dia: Diumenge 14 de febrer, a les 19h 
Preu: 8 € / PACK FAMILIAR (4 entrades 24€) 
Durada: 60 minuts 

 
Espectacle de sala recomanat per a tots els públics, a partir de 5 anys  VÍDEO 

 

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 

 

http://www.fundacioct.cat/programacio/f-i-r-a/
https://youtu.be/KcYNJ1SPwE8
http://www.fundacioct.cat/

