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Venen des d'Austràlia per endinsar-nos en l'univers musical de Xostakóvitx. 

Un viatge a les profunditats de l'ànima, abstracte i emotiu, en companyia d’onze 

acròbates i del Quatuor Debussy. 

Opus va obrir el Festival Grec 2013. 

 
 
Aquest espectacle forma part del mapa OBSTINACIÓ EXTREMA com també: 

 

BE GOD IS 

cia. Espai Dual 

Gràcia – del 8 a 22 de juny 
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MONTJUÏC – 25 I 26 DE MAIG 

Opus 

creació Yaron Lifschitz amb el Quatuor Debussy i Circa 
 

acròbates Caroline Baillon / Nathan Boyle / Marty Evans / Keaton Hentoff-

Killian / Rowan Heydon-White / Bridie Hooper / Todd Kilby / Nathan 

Knowles / Cecilia Martin / Daniel O'Brien / Kimberley O'Brien 

músics Quatuor Debussy Christophe Collette i Marc Vieillefon violins / Vincent 

Deprecq viola / Cédric Conchonv violoncel 

música Dmitri Xostakóvitx / escenografia Yaron Lifschitz i Jason Organ / vestuari 

Libby McDonnell / il·luminació Jason Organ 

cap tècnic Jason Organ / tècnic de so Quatuor Debussy Christophe Germanique / 

producció executiva Danielle Kellie / agent internacional Paul Tanguay / distribució 

per l'Estat espanyol Ysarca Art Promotions - Pilar de Yzaguirre 

coproducció Nuits de Fourvière/Département du Rhône, Les Théâtres de la ville 

de Luxembourg, GREC Festival de Barcelona, Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 

Düsseldorf Festival, Barbican Theatre i CACCV Espace Jean Legendre-

Compiegne 

amb el suport de l'Australian Government’s Major Festivals Initiative, organitzat per 

l'Australia Council Its Arts Funding and Advisory Body en associació amb la 

Confederation of Australian International Arts Festivals, el Brisbane Festival, el 

Perth International Arts Festival i el Melbourne Festival. 

Circa rep el suport de l'Australian Government a través de l'Australia Council 

gràcies als seus fons per a l'art i el seu òrgan assessor, com també del Queensland 

Government a través d'Arts Queensland 

El Quatuor Debussy rep el suport del Ministère Français des Arts, la Région 

Rhône-Alpes, la Ville de Lyon i SPEDIDAM 

espectacle de circ / durada 1h. 20’ sense pausa 

 
seguiu #CircaOpus i #CircaCircus al twitter / @CircaPresents 

http://circa.org.au / http://www.debussystringquartet.co 

 

horaris 20:30h. el divendres i 19h. el dissabte  

preus 26,50€ / 24€ compra avançada / 22,50€ amb descompte / 20€ Dia de l’espectador: 

dimarts, dimecres i dissabte tarda / 16,50€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per 

a entrades fora d'abonament) / 13,50€ Carnet Jove, -30 i 13,50€ tarifa Última Fila 

 

http://www.teatrelliure.cat/
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Onze acròbates i un quartet de corda celebren la música del compositor 

rus Dmitri Xostakóvitx. 

Els quartets de Xostakóvitx són testimonis personals íntims, passionals, lírics, 

irònics i profundament emotius d’un dels compositors més grans del segle XX. A 

Opus, tres dels seus quartets formen la columna musical i dramàtica d'una fusió 

candent d’acrobàcia extrema, moviment líric i coreografia de grup. 

Opus comença amb un solo d’un artista penjat d’una corda acompanyat pels 

músics, i després transita, alternant ràpidament escenes de quietud 

desencaixada i explosions violentes, cap a geometries d'acròbates que es 

creuen en una extrema fisicalitat, fins arribar a coreografies en l’aire, gronxant-

se i aterrant, exquisidament detallades. 

Opus explora les complexes relacions entre l'individu i el grup, entre el decurs 

de la història i els dictats del cor, i entre la tragèdia i la comèdia. És un treball 

revolucionari d'una gran potència. Una mescla de música i de cossos al més alt 

nivell. 

Circa 

http://www.teatrelliure.cat/
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la crítica internacional ha dit... 

"Extraordinari, brillant, genial. Totes aquestes paraules es faran servir per 

descriure Opus de la companyia australiana Circa. Per primera vegada, tot és 

veritat. El Quebec té el privilegi d’acollir algunes de les millors companyies de 

circ contemporani del món. Opus de Circa és el que s’acosta més a una obra 

mestra de les arts circenses." Mario Cloutier (La Press – Mont-real) 

"(···) Una tarda tan notable per gairebé desafiar la descripció… moviments 

extraordinaris.” (The Guardian, UK) 

“Un espectacle excepcional en la història del circ, (···) una obra mestra de l’art 

del circ.” (La Press, El Canadà) 

“Som realment en presència de l’excel·lència.” (Lyon Mag, França) 

”És sorprenent, bonic, èpic.” (The Australian) 

“No ho podríem descriure de cap més manera: sublim. Un monument musical i 

coreogràfic.” (Les Échos, França) 

 

i la nacional... 

“Opus (...) va omplir la nit de les emocions que destil·laven els excepcionals 

quartets de Xostakóvitx –melancòlics, penombrosos, violents a estones– i la 

dansa acrobàtica de 14 artistes superdotats, l'audàcia i fortalesa física dels 

quals es feia tributària en tot moment de la bellesa coreogràfica. (...) Un dels 

millors atractius d'Opus cal adjudicar-lo, penso jo, a l'habilitat de Lifschitz per 

bastir un discurs de seducció, tan enigmàtic com eficient.” (Joan-Anton 

Benach, La Vanguardia) 

 

 “Són veritables màquines executant els exercicis acrobàtics d'extrema força. I 

alhora són dúctils, elàstics i quasi líquids en moments. (...) 

Capítol a part mereixen els músics de Quatuor Debuss (...).  

Serà difícil veure algun muntatge més espectacular en aquest Grec. Per 

l'energia, el joc, la potència, el risc, l'extensió del seu repartiment.”  (Jordi 

Bordes, El Punt Avui)  

 

 

http://www.teatrelliure.cat/
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Quatuor Debussy 

Quartet de corda fundat l’any 1990 a Lió. Des dels seus inicis, s’ha consolidat 

en l’escena cultural en l’àmbit regional, nacional i internacional a través d’un 

estil que combina la tradició i l’audàcia, la riquesa del repertori clàssic i voluntat 

de renovació. 

Per dedicar tot el seu temps a la música, tal com ho demana un quartet de 

corda, els músics són capaços de desenvolupar una activitat de concerts, 

variada i intensa, tant a França com a l’estranger, com també uns 

enregistraments importants, i nombroses activitats educatives, i trobades 

artístiques originals. 

 

més informació http://www.quatuordebussy.com 

http://www.teatrelliure.cat/
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Circa Contemporary Circus és una de les principals companyies de circ del 

món. Des del 2004, de la seva base de Brisbane, Austràlia, ha recorregut el 

món, ha actuat en 39 països i davant de més d’un milió de persones. Les seves 

obres han estat rebudes amb ovacions magnànimes, crítiques favorables i 

entrades exhaurides en teatres de sis continents. 

Circa és a l’avantguarda de la nova onada de circ australià contemporani: és 

pionera en crear espectacles poderosos i commovedors amb la força física 

extrema. Continua empenyent els límits de l’art, esborrant les línies entre el 

moviment, la dansa, el teatre i el circ, i està marcant el camí amb una àmplia 

gamma de creacions emocionants que "tornen a dibuixar els límits als quals pot 

aspirar el circ" (The Age). 

Sota la direcció del visionari del circ Yaron Lifschitz, Circa presenta un conjunt 

d’artistes circenses excepcionals i multidisciplinaris que han participat 

regularment en festivals i recintes importants a Nova York, Londres, Berlín i 

Mont-real amb temporades a l’Acadèmia de Música de Brooklyn, The Barbican 

Centre, Les Nuits de Fourvière, Chamäleon Theatre i als principals festivals 

australians. 

Visiteu circa.org.au per trobar una funció de Circa a prop vostre, i descobriu per 

què Circa ha estat aclamada ni més ni menys que com "...una revolució en 

l’espectacle del circ" (Les Échos). 

Circa es compromet a fomentar la pròxima generació d’artistes de circ i dirigeix 

un Centre d’Entrenament des del seu estudi a Brisbane. Circa també executa 

programes regulars de circ amb comunitats de Queensland i per tot Austràlia. 

Com a campiona de l’actuació en viu, Circa administra arTour i és la líder 

creativa del programa artístic i cultural de Gold Coast 2018 Commonwealth 

Games. 

 

       

més informació https://circa.org.au   distribució http://www.ysarca.com 

http://www.teatrelliure.cat/

