
Espera
Les arts escèniques son la mes sagrada 

de les cerimònies de l'humanitat.  
(A.I.Álvarez-Diosdado)  



L'ESPECTACLE  

Quan el límit entre l'escenari i el públic desapareix, l'espectacle es 
converteix en una ocasió per compartir una experiència col·lectiva, 
on ens mirem a la cara amb desconeguts i ens escoltem amb els 
cossos. 

Espera és un espectacle de circ participatiu on el púbic està 
convidat, de manera sensible i molt subtil, a viure de prop de les 
acrobàcies que succeeixen en escena. 

En una atmosfera que ens transporta a un lloc fora de temps, fet de 
gests simples, on els acròbates es converteixen en artesans del 
moviment i apareixen paisatges perduts, plens de gests humans i 
trobades sinceres.

MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE
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EL CIRC COM A LLOC DE TROBADA 

El nostre punt de partida és la necessitat que té l’ésser humà d'ajuntar-se al voltant de quelcom 
comú. Durant l'espectacle recorrem juntament amb el públic el camí que uneix el llenguatge 
actual de la investigació acrobàtica amb el llenguatge de les tradicions i rituals populars.

La sensibilitat es converteix en una eina indispensable per connectar amb la confiança de 
l'espectador. Volem que se senti convidat a compartir i no obligat a participar en alguna cosa 
que no vol.
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LA COMPAÑÍA 

El 2009 Celso i Francesca funden amb Fabrizio Giannini, Armando Rabanera la Companyia de circ "eia".
Després de nou anys d'una intensa experiència artística i humana, des de la Companyia de Circ "eia" mirem al futur amb 
excitació. Tot el que hem viscut fins ara ha estat summament enriquidor i ens ha mostrat, un cop més, com les diferències 
poden ser (i ho són amb seguretat) un punt de partida extraordinari per al creixement personal i col·lectiu.
Amb CAPES, la nostra primera creació, hem tingut l'oportunitat de mostrar el nostre treball en més de 150 actuacions arribant 
a 12 països i coneixent un públic molt heterogeni que ens ha demostrat ser sensible al nostre discurs artístic basat en 
l'honestedat i l'aspecte humà de les arts circenses.
Ara, els nostres desitjos de continuar per aquest camí ens porten a obrir els nostres horitzons escènics donant vida a dues 
creacions de diferents formats: Espera, espectacle de circ de carrer portat per Celso i Frana, i inTarsi, espectacle d'interior 
portat per Armando i Fabrizio.
Benvinguts i benvingudes al nostre circ!

CAPAS

Premi ciutat de Barcelona 2012
Premi Zirkolika 2011

Premi Al Millor Espectacle De Circ Festival TAC De Valladolid 2012

inTarsi
Premi MAX 2017 al Millor Espectacle Revelació

Premi Especial del Jurat en els Premis Zirkolika de Catalunya 2016

Espera
Premis de la crítica de Catalunya 2017 al Millor espectacle de carrer



RECORREGUT ARTISTIC DE CELSO Y FRANCESCA

Comencem el nostre recorregut artístic el 2004 a l'Escola 
de circ Carampa, a Madrid, d'allí seguim formant-nos en 
doch, la Universitat de circ d'Estocolm. En finalitzar els 
estudis el 2008 vam fundar la Companyia Celso i Frana 
amb la qual vam crear l'espectacle "Here begins the 
story", que es converteix en la nostra targeta de visita per 
al mercat internacional.
La nostra experimentació artística té com a pilars la recerca
acrobàtica i la trobada proper amb el públic.

Entre altres experiències artístiques destaquen: la 
col·laboració amb la companyia de dansa  Mudances
d'Àngels Margarit a 2016; la direcció del projecte 
"Bach under the tree", amb el Cor Polifònic de 
cagliari el 2015; la participació en el projecte 
"Intervall" de la
Central del Circ i la Mercè; la participació en el circ 
d'hivern de Hèlsinki Hurjaruuth en 2009.
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FICHA ARTISTICA
Idea original y direcció:
Celso Pereira i Francesca Lissia

Intèrprets:
Celso Pereira i Francesca Lissia

Produit per:
Celso Pereira i Francesca Lissia I Companyia de Circ “eia”

Musica:
Micah Paul Hinson
Kepa Junquera
Chango Spasiuk
Sondeseu
Amb els consells de Cristiano Della Monica

Col·laboracions artistiques:
Juana Beltran, Jose Luis Redondo, John Paul Zaccarini, Ivar Hecksher, Ingrid Esperanza, Studium Canticum, Manu Vision Barcelona, Federico Carta.

Escenografía:
Celso Pereira I Francesca Lissia
Campanacci Ditta Sulis
Julio Pereira
Con los consejos de Slow Fusta and Carpinteria I Restauración Peimar

Vestuaris:
Olga Arizaga, Fabrizio Giannini.

Amb la col·laboració de: INAEM, Institut Ramon Llull, La Central del Circ, L'Estruch – Fabrica de Creació de les Arts en Viu
Amb el suport de: Circolo Baladi, Ajuntament del Masnou, NunArt, Can Gassol, La Nave del Otto



FICHA TÉCNICA

Espera és un espectacle de carrer, pensat per a espais íntims. Es pot representar en interior, en espais diàfans, sense separació entre artistes i 
públic.

Públic: Espectacle per a tots públics..
Moltes de les escenes es realitzen a nivell del terra, per a garantir una visió optima per a tots els espectadors i espectadores, es recomana una 
disposició a 270º/360º i a diferents nivells: a terra, cadires i de peu dret. 

Espai escènic: Es necessita una superfície llisa de 7x7m mínim, amb pendent max del 5%. Alçada mínima del sostre 4m.
La companyia portarà el seu proprio sòl.
L'organització haurà d'aportar 100 cadires
L'espectacle està disponible en la seva versió sense sòl propi, en aquest cas l'organització haurà d'aportar un terra de fusta o linoleum d'almenys 
6x6m.

Muntatge: Es necessiten punts d'ancoratge darrere de l'escenari o als seus costats per instal·lar l'escenografia de fons. Serveixen fanals, arbres, 
punts en paret.
En cas que no es disposi de punts en l'entorn, es pot fer servir un trípode amb pesos a la base que haurà de posar l'organització de 
l'esdeveniment.

So:Equip de so propi de la companyia fins a un aforament de 200 persones.
Presa de corrent de 220W.
Tècnic propi de la companyia.
Per aforament superior es requereix: PA amb quatre altaveus en tripode alt. Sortida mini jack.
En la versió sense sòl propi l'organització haurà d'aportar equip de so i tecnico.

Llums: En cas d'espectacle en horari nocturn, es necessita il·luminació general de l'espai escènic i del públic.
Altres: Camerinos propers al lloc d'actuació amb aigua a disposició dels artistes abans, durant i després la funció.
Plaça d'aparcament per a una furgoneta i un remolc (10 mt). Zona de fàcil accés amb vehicle per a la càrrega i descàrrega al costat de lloc 
d'actuació.

Duración del espectáculo: 45 minutos                                 Temps de muntatge: 4 hores                                      Temps de desmuntatge: 1,5 hores



CONTACTES

Compañía de circo “eia”
espera@circoeia.com

www.circoeia.com

Francesca
+34 658266201

mailto:espera@circoeia.com
http://www.circoeia.com/

