
  

NOTA DE PREMSA [LA VELA DE L’ESTRUCH] 

La Vela de l’Estruch rep el col·lectiu de circ 
contemporani Laden Classe, amb el projecte 

193 Problemi  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PODEU CONSULTAR LA SALA DE PREMSA DEL PROJECTE AQUÍ 

PODEU CONSULTAR EL DOSSIER DE L’ESPECTACLE AQUÍ 

 193 problemi, és un projecte de creació biennal que es presenta al públic 

com un experiment social i que té com a objectiu realitzar un espectacle 

de circ contemporani en una hora  

 La companyia italiana actuarà aquest divendres 18 de novembre a les 21h 

 La Vela de l’Estruch aixopluga projectes de creació, formació, exhibició i 

integració social  

Aquest divendres 18 de novembre La Vela de l’Estruch reprendrà la programació de 

novembre amb el projecte 193 Problemi, una creació de circ contemporani de la 

companyia italiana Laden Classe que posa en escena les dificultats del col·lectiu del 

circ. El treball s’inspira en el concepte de metateatre per deixar fluir allò inesperat, per 

ressaltar les dificultats personals i col·lectives i transformar-ho tot en un projecte ple de 

sàvia ironia.  

Els 193 problemes, als que el títol es refereix, componen una llista que s’entrega al 

públic al principi de l’espectacle i que projecte a l’espectador directament a l’univers 

conceptual que acompanya la creació. La llista de problemes és un instrument que 

inspira de manera irònica el treball de la companyia, recopilant imprevistos, 

desventures, incidents més o menys greus, que els han passat en els dos anys que 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/lavela_lestruch
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/dossier-laden-classe-23193.pdf


porten amb la creació. A mida que sorgeixen els problemes, arriben les solucions, a 

vegades les més absurdes. 

Les disciplines de circ que es podran veure són: portés acrobàtics, roda Cyr, 

manipulació d’objectes, trapezi fix, parada de mans; i d’altres disciplines com dansa, 

teatre físic, clown, música en viu i arts marcials. 

El projecte de la Vela de l’Estruch: creació, formació, exhibició i integració social 

Potenciant la formació circense a Sabadell, la Vela forma part de la fàbrica de creació 

de L’Estruch gràcies a un acord amb la Generalitat de Catalunya,  fent que la ciutat 

vallesana hagi guanyat un nou equipament cultural de 400 localitats. Va estrenar-se 

el passat dissabte 16 d’abril, Dia Mundial del Circ, amb activitats dirigides a tota la 

família i una gran gala de circ.  De 12,40 metres d’alçada, 28 metres de diàmetre i 

615 metres quadrats, la carpa manté els valors i la filosofia de l’Estruch, potenciant la 

formació i la creació circense a la ciutat vallesana. El centre és, des de fa anys, una 

fàbrica de creació referent a Catalunya i la seva àmplia activitat inclou dansa, teatre, 

arts visuals, circ, noves tecnologies i música.  

 

La  Generalitat de Catalunya i l’APCC, Associació de Professionals del Circ de 

Catalunya, donen suport a l’Estruch com a fàbrica de creació i producció a través de 

dos plans integrals del circ on citen el pes del projecte com a equipament dinamitzador 

de les arts del circ del país. Amb la incorporació de La Vela, el circ guanya presència 

al projecte, i acaba de consolidar l’Estruch com a espai per a la producció, 

l’exhibició i la formació de les arts circenses.  

 

FITXA ARTÍSTICA DE 193 PROBLEMI 

Direcció artística: Companyia Laden Classe 
Textos: Enrico Formaggi. 
Artistes: Leonardo Cristiani, Enrico Formaggi, Javier Varela Carrera, Lucia Granelli. 
Mirada externa: Salvo Frasca. 
Música en viu: Leonardo Cristiani, Enrico Formaggi. 
Coproducció: Flic Scuola di Circo, Teatro Julio Cortàzar, Festival Mirabilia, Festival 
Cirk Fantastik. 
Amb el suport de: L’Estruch Fabrica de Creació, Espai de circ de Cronopis, Teatro 
Palafolli. 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 

193 Problemi, de la companyia Laden Classe 
Divendres 18 de novembre a les 21h a la Vela de l’Estruch  
(Sant Isidre, 140 de Sabadell) 
Preu: 10€ 
 
www.lestruch.cat  
@fabrica_estruch  
 

 

http://www.lestruch.cat/


 

 

SERVEI DE PREMSA · LA VELA DE L’ESTRUCH 

Núria Olivé · Marc Gall 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

T. 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. 691 836 408 · nolive@comedianet.com  

www.comedia.cat 
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