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           presenta 

 
 
 
 
 

        
      “exúvia”   
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           un rar objecte de circ al voltant d’unes cadires, una pista i un llum  
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sinopsi 
 
 
...satisfer la curiositat, tornar a jugar, recordar que el món s'ha de descobrir en 
viu, mirar uns ulls, donar la mà, embolicar-se en un exercici no preparat, convocar 
el risc d'atrevir-se, de formar part d'un ritual sense maquillatges, ni llums, ni 
colors, ni músiques.  
 
Una cosa crua, viva, que no se sap ben be fins on pot arribar.  
 
I marxar.   
 
Reprendre la ruta amb la sensació d'haver deixat quelcom enrere.   
Però que no és la cartera, ni l'abric, ni les claus.  
Exúvia són uns moments per a retrobar-nos i estimar el no sentit.  
Una petita oportunitat a l'oportunitat. 
 
Exúvia: Pell, exosquelet, cutícula o cobertura exterior abandonada 
pels artròpodes (insectes, crustacis o aràcnids) després de la muda. 
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Fitxa tècnica 
 
 
Espectacle fins a 120 espectadors distribuïts a 360º. 
Sense text. 
Espai escènic de 3 metres de diàmetre. 
 
1 punt de suspensió estàtica humana a mínim 3 metres. 
1 punt de suspensió tècnica per a un petit llum. 
 
Sota la llum d’una bombeta. 
Si es desitja, es pot reforçar l’espai escènic amb algun PC. 
Sense música ni so. 
 
Montable en 2 hores. 
Desmontable en 1 hora. 
 
Es proporciona fitxa tècnica amb cronologia segons hora d’espectacle i 
disponibilitat de l’equip tècnic i particularitats de l’espai.  
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ORÍGENS DE LA PEÇA I PROPÒSIT ARTÍSTIC 
 
Hivern 2012. A l’hora que vèiem com qualsevol horitzó s’anava esborrant, les 
eternes i actuals promeses de canvi que provenien de tot arreu havien confeccionat 
una bola que m’era molt difícil d’empassar. 
 
Els establiments públics de cultura declaraven una sinistra cursa per la 
simplificació i la quantificació del fet artístic. Un retorn a la visió piramidal. 
Un refrescament de les polsegoses catedrals de l’escena nacional i els seus 
habitants, tot deixant misericordiosament oberts quatre minúsculs finestrons 
d’aire, els justos i necessaris, per l’experimentació. 
 
Convertint de nou el contacte del públic amb l’actualitat en una caricatura, un 
exotisme innecessari.  
 
Fins aleshores els meus temes a la pista provenien del goig de fer descobrir el 
circ d’avui i l’èpica de l’esforç col·lectiu. Un exercici de llibertat, una 
revolució feliç fabricada amb l’estranya pàtina que això mateix crea. 
 
 
Amb Exúvia vaig fugir en direcció als dos extrems que ocupen el cor de les meves 
creacions, nostàlgia i renovació. 
Cada acció de la geografia d’Exúvia és un element dramatúrgic que sorgeix del fet 
d’assistir a la creació d’una Exúvia.  
És un canvi que es recolza i troba la seva profunditat gràcies a la formalitat 
d’aquest fenomen que alguns insectes fan. 
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Sento que un artista de circ s’assembla a un músic.  
Amb un instrument tradueix emocions. 
Ara començo a tocar música de circ sense un instrument reconeixible de circ. 
Un tros de corda, uns patins, una politja. 
 
La proesa, que anteriorment ja havia perdut el tradicional sistema de preparació-
espera-tensió-solució-desenllaç, ara és un continu físic i relacional.   
 
Per a Exúvia, el circ és el so que tradueix un missatge de canvi i fragilitat 
replet d’una contundent reivindicació del contacte íntim, la trobada humana, fins a 
extrems gairebé excessius, amb la voluntat per fer miques la frontera entre públic 
i artistes. 
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      EXÚVIA 
      100%  
      CIRC 
      SENSE  
      CIRC 
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circteatremodern@gmail.com 
circteatremodern.blogspot.com 
+34 636 936 284 


