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Aquest diumenge (19h) circ amb família amb els millors 

esquetxos de Los Excéntricos. Comèdia, música i malabars. 

 

Torna de nou la 5ª Temporada BBVA de Circ amb l’espectacle The Melting Pot Pourri, 

una combinació dels gags més representatius d’aquest trio de clown que introdueix 

elements moderns i que segueixen fent riure i emocionar al públic després de 30 

anys als escenaris, carrers i places d’arreu del món.  

La Temporada BBVA de Circ portarà també aquesta primavera la producció francesa 

Six Pieds Sur Terre (17 d’abril), de la Compagnie Lapsus, i el Circ Pistolet acompanyats 

per la música en directe de la Banda de Terrassa (Suite Vivace, 21 i el 22 de maig).  

 

El proper diumenge a les 19h, el trio Marceline, Sylvestre i Zaza pujaran a l’escenari del 

Centre Cultural Terrassa i ens mostraran la seva darrera creació, The Melting Pot 

Pourri. Una producció que combina els seus gags més divertits amb algunes de les 

novetats que han inclòs en el seu ampli repertori com són uns titelles que els 

representen a ells mateixos i que hi interactuen creant moments brillants i surrealistes. 

Durant més de trenta anys de gira, Los Excéntricos  han defensant amb força l’art del 

clown arreu del món i els ha fet mereixedors entre d’altres guardons del Premi 

Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2011. 

Los Excéntricos van començar la seva trajectòria al carrer, des del 1975 fins al 1988, 

Zaza transhumava a cavall del Cirque Bidón mentre que Marceline estava de gira amb 

un vell camió de pizzes i Sylvestre, feia un espectacle de titelles acompanyat per la 

mona Rita. Al 1983, els seus camins es van creuar a Barcelona i van girar els seus 

primers espectacles com a duet Marceline i Sylvestre.  
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Aquesta dinàmica de rodamóns, els va portar a actuar a llocs tan emblemàtics com la 

plaça del Covent Garden a Londres, als camps de refugiats vietnamites de Hong-Kong, 

a l’Expo 86 de Vancouver i més aprop de casa nostra, a la Fira de Tàrrega. Los 

Excéntricos forman el trio amb Zaza al 1996. Rapsodia in clown, Música Maestro, A la 

Deriva, Miscel·lànies i Rococó Bananas han estat alguns dels espectacles més coneguts 

i aplaudits per la crítica i el públic.  

Fitxa Artística: 

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

Cartrons. Il·luminació i so: Alexandre Barthes. Vestuari: Sessé Muñoz. 

 

Les dades:  
 
Los Excéntricos 
The Melting Pot Pourri 
Dia: Diumenge 6 de març, a les 19h 
Preu: 8 € / PACK FAMILIAR (4 entrades 24€) 
Durada: 1h 10 minuts 
 
Espectacle per a tots els públics, recomanat a partir de 6 anys 
 

VÍDEO 

 

PUNTS DE VENDA: 

Taquilla Centre Cultural Terrassa Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 
Dilluns 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 
 
 
Entrada gratuïta amb el Carnet del Club Súper 3 
 
 

 

https://youtu.be/wET5KNMYW2g
http://www.fundacioct.cat/

