
LOS HERRERITA
un espectacle presentat per



Quan érem petits i anàvem a casa dels avis aprofitàvem 

aquell moment que els grans es distreièn parlant de les 

seves coses per enfilar-nos a les golfes i descobrir amb 

ulls d’infant que en aquell petit racó de la casa hi cabia 

tot un univers de sensacions.

Allí entre maletes, baguls, trastos i tota mena d’andròmines 

que s’hi amuntegaven vam descobrir amb emoció una 

col·lecció d’objectes de circ que deixaven en evidència 

quin havia estat l’ofici dels avis.

Aquesta va ser la nostra porta d’entrada al món del 

circ. I va ser així que tot jugant vam anar aprenent les 

diferents tècniques de circ que ara us presentem en 

aquest taller.

Hem pensat que podria ser una bona idea reproduir 

aquella estança tant màgica i suggerent i posar-la al 

vostre abast per què la gaudiu mentre apreneu a fer 

girar el plat, a fer malabars, a pujar al monocicle, al 

trapezi o caminar pel fil.... 

circ a les golfes



“una proposta lúdica,divertida
i participativa adreçada a totes
les edats i que té com a propòsit
la descoberta de les diferents
tècniques de circ.”

De la mà d’artistes que treballen en diferents companyies professionals de circ 
podrem gaudir de la possibilitat de fer de trapezista,de caminar damunt del fil o a 
sobre l’esfera d’equilibri, d’anar en monocicle, de provar de fer malabars amb anelles, 
pilotes o bitlles i de fer girar el plat xinès o el diàbolo. 





Un taller de circ ambientat a les golfes d’una casa antiga on 

les andròmines que allà s’amunteguen ens serveixen de 

suport per instal·lar el material circense i per obrir-nos al 

joc de l’imaginació i la creativitat.

I per acabar de vestir tot aquest petit univers tot plegat 

anirà embolcallat d’una banda sonora d’època, amb una 

música de quan les cançons eren cançons i els cantants 

encara cantaven. 

• Espai llis no inclinat.
• accessible en FURGONETA.
• Superfície de 400m2.   
  (aproximadament)
• Presa de corrent 220v. 
• Duració de l’activitat 1’30 hores.
• Temps de muntatge:1’30h.
• Desmuntatge: 1h.

Necessitats tècniques



"La  companyia de circ LOS HERRERTA 
està formada per tres membres i es va crear 
a mitjans de l´any 2005 a la ciutat de 
Barcelona. Va ser l´any 2006 però que es 
van donar a conèixer  amb l´espectacle 
"The Flamingos, tornen per primer cop ... " 
.Prèviament els tres integrants havien 
coincidat ja a principis dels anys 90 en 
l´ambient circense de Barcelona que habia 
trobat recer a l´Ateneu Popular de Nou 
Barris, espai de referència obligada per tot 
aquell que es dediqués a la pràctica del circ 
a la ciutat.

A l´actualitat els tres segueixen vinculats a 
l´Ateneu on donen classes a nens i nenes de 
6 a 14 anys a l´Escola Infantil de Circ. 

Tant amb l´espectacle com el taller seguei-
xen actuant a diferents espais,poblacions i 
festivals d´arreu del territori català i espan-
yol difonent les tècniques de circ"
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