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Circ Pistolet i la Banda Municipal de Terrassa presenten un espectacle 

conjunt sobre la història del circ i la seva música al Centre Cultural Terrassa 

L’espectacle Suite Vivace tindrà una doble funció, el dissabte i el diumenge, a les 19h 

Fa 300 anys un soldat de cavalleria, després de la Guerra dels 7 anys, volia seguir 
treballant en el món de l’equitació i és així com va decidir crear una pista de 13 metres 
de diàmetre on va començar a fer exhibicions eqüestres enriquir-les amb acrobàcies, 
pallassos i malabars. Sense saber-ho, aquest cavaller, anomenat Felipe Astley, havia 
creat un nou art escènic, el circ. Així comença l’espectacle Suite Vivace, 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. Durant una hora el públic 
viurà l’evolució del circ acompanyada de més de seixanta músics de la Banda de 
Terrassa que, per primera vegada, posen música a un espectacle de circ.  

El repertori s’inicia amb el circ d’Astley, el circ anglès, elegant i de prestigi. Després el 
públic veurà la seva evolució cap a l’ús del trapezi volant on els artistes portaven 
mallot i leotards, més tard, s’incorpora l’humor amb la figura del pallasso i 
posteriorment neix el circ freak, d’origen alemany, on l’atractiu era l’exhibició 
d’animals exòtics, malformacions i persones d’altres races. A meitats de l’espectacle, 
veurem el circ d’Estat, que neix durant la Guerra Freda fruit de la voluntat de les 
nacions de mostrar el seu poder a través dels seus artistes. Acte seguit, els artistes del 
Circ Pistolet representen el circ contemporani on es trenca la barrera de la pista de 13 
metres i s’usen diferents espais escènics com les places i els carrers. Finalment, 
l’espectacle conclou amb el que la companyia terrassenca anomena ‘circ del futur’, on 
aquesta disciplina es barreja amb altres arts escèniques com el teatre i la dansa. 

Per aquesta ocasió la Banda de Terrassa acompanyarà les actuacions amb una música 
divertida, fresca i amb tocs d’humor. El repertori serà el següent:  

British Grenadiers tradicional 

War-Rocky4 de Vince Dicola 

Comic overture de Ferrer Ferran 

Suite Vivace de Circ Pistolet 

Glenn Miller in concert de Glenn Miller 

I'll make a man out of you de Disney's Mulan 

Happy de Pharrell Williams 

The dark knight rises-Batman de Hans Zimmer 

Entrée des gladiateurs tradicional 

Cinema Paradiso d'Ennio Morricone 
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Circ Pistolet 

És una formació de 6 artistes nascuda l’any 2003 de la mà d’Enric Petit i Rat Serra i 
tenen com a punt de trobada els equilibris acrobàtics en col·lectiu, que combinen amb 
les tècniques individuals de cada component de la companyia: cèrcol aeri, diàbolos, 
verticalisme, quadrant coreà i equilibris acrobàtics de mà a mà.  

L’any 2014 van guanyar el Gran Premi BBVA Zirkòlika de circ 2014 pel seu espectacle 
Incert. 

Banda de Terrassa 

Formada per 60 músics i sota la direcció de Pol Pastor, és de les poques bandes 
amateurs intergeneracional, ja que està composada per músics que formen un ampli 
ventall d’edats: des dels 14 als 72 anys. La formació va nèixer al 2001 de la mà de 
persones apassionades per la música amb la voluntat de què a Terrassa hi hagués una 
formació estable de música i que alhora participés de la cultura popular de la ciutat.  

En aquests anys la Banda de Terrassa s’ha anat consolidant dins del panorama cultural 
de Terrassa participant  a la Festa Major, a la cercavila de la Nit de Reis i a la Fira 
Modernista. Per celebrar aquest 15è aniversari, el proper projecte de la Banda és el 
Concert de Festa Major del qual només ha transcendit que estarà ple de sorpreses.  

Fitxa Artística: 
Banda de Terrassa: Pol Pastor, director. 
Circ Pistolet: Rat Serra, Enric Petit, Miguel Ángel Garcia, Tomàs Cardús, Anna Torné i Albert Ubach.  

 
Les dades:  
Circ Pistolet i Banda Municipal de Terrassa 
Suite Vivace 
Dia: Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 19h 
Preu: 8 € / PACK FAMILIAR (4 entrades 24€) 
Durada: 60 minuts 
Espectacle per a tots els públics 

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://www.youtube.com/watch?v=fJlrRyFPayw
http://www.fundacioct.cat/

