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it is what 

it is

- Frank Stella -

Despendre’s 
Deixar brotar la realitat.
El joc mínim. La connexió màxima de dos fragments.
El present que es transforma en un joc d’anada i tornada.
La pell que s’esvaeix a cada cercle
La impostura que desapareix, inevitablement a cada paraula
La bellesa és mentida
Ja no hi ha ficcions, només presències
Ja no hi ha actuació, només veritat.

Circ Minimalista.
Creiem que en la senzillesa està l’essència i l’oportunitat de sen-
tir més àmpliament tot el que no es veu.
L’acció senzilla és, per a nosaltres, la lupa de les sensacions.
Un espectacle que, amb la seva aparent simplicitat, ens apropa a 
la complexitat de l’acceptació d’un mateix.
Simple, poètic, profund.



Simplicity of 

shape does 

not necessari-

ly equate with 

simplicity of 

experience

Mentir lo Mínimo és un projecte conceptual que gira entorn del minimalis-
me. Hem traspassat els processos creatius d’una obra plàstica o escultòrica 
minimalista a un espectacle en viu, a una performance.

Cap element és aleatori i cap element és innecessari.

El moviment minimalista neix com una contra-proposta a un art purament 
decoratiu i posa l’accent en l’experiència de el públic amb l’obra i alhora, és 
la mirada i l’acció de el públic la que completa l’obra.
De la mateixa manera que en les escultures minimalistes, aquesta creació 
no està complerta sense la mirada d’el públic, sense la seva 
presència

És un espectacle que, com les obres minimalistes, no té missatge. Simplement 
és el que és i depèn de qui ho miri significarà una o una altra cosa, perquè 
l’obra no depèn de l’artista, sinó dels ulls que ho miren.

- Robert Morris -
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La dramaturgia està basada en el principi de reducció de l’espai.

El públic comença al voltant d’un 8x8 que és l’espai ideal per a la tècnica 
de la bicicleta acrobàtica i, a mesura que l’espectacle avança, és el públic 
el que va tancant l’espai, pasant per un 6x6, un 3x3, i fins arribar a l’espai 
mínim necessari.
Com es modifica la tècnica de circ a causa d’aquests canvis d’espai?  ¿Fins 
a on són capaces de reduir l’espai dues persones i una bicicleta?

L’ocupació de l’espai i les diferents formes de fer-ho, són les 
que condueixen al públic en aquest viatge sensitiu i emocio-
nal.

Al generar diferents formes espacials, es creen atmosferes que travessen 
a l’espectador segons les seves vivències, així doncs, és un espectacle 
que deixa una empremta diferent i una interpretació genuï-
na en cada persona present.

Aquesta reducció i aquests canvis també generen l’adaptació de la tècnica 
de circ a noves formes, ritmes, colors i dinàmiques. Permetent, d’aquesta 
manera, que cada espectador tingui una interpretació pròpia segons la 
seva experiència viscuda.

Je crois sincerement que le ta-

bleau est autant fait par le regar-

deur que par l'artiste

- Marcel Duchamp -



El tema és la vostra presència, la nostra presència. El subjecte son els cossos de tots els presents.
Ens questionem alò que està considerat socialment com a “defecte estètic” i ens preguntem so-

bre tots els que som “outsiders” d’aquest cànin de “bellesa”, que som la majoria de la població.

Parlem sobre el cos propi , el mostrem sense trampes, sense filtres i 
sense artifici

A vegades convertim la incapacitat en bellesa (segons el nostre parer) i a vega-
des convertim la bellesa fràgil, que és l’instant, en tensió.

Mentir lo mínimo és un espectacle que busca desfer-se de 
tot allò que no és necessari i parla del viatge d’aquests tres 

cossos que hi ha a escena: dona, home i bicicleta, i de com es van 
desfent de les seves pròpies capes per arribar a l’essència, al 

mínim.
I, què és el mínim? El mínim és el cos propi en el que 

habitem i la relació que tens amb ell. T’agrada? És cò-
mode? El canviaries?

A través del nostre cos, confrontem 
el públic amb el seu cos, amb el seu 

pes, amb la seva integritat, amb la seva 
capacitat, amb la seva condició.

Aquesta confrontació del públic 
amb el seu cos, es genera a 

partir de la fragilitat, de 
l’equilibri i de la cons-

ciència de que, en 
qualsevol moment, 

aquest equilibri 
es pot tren-

car.



Partient de la base on creiem que a cultura és part de l’aprenentatge so-
cial i també d’un mateix, proposem aquest material per a compartir les 
nostres reflexions i pensaments sobre alguns temes presents en la societat 
actual com:  la importància de la bellesa, què és la belles i com 
aquest concepte ens fa percebre el nostre propi cos.

Proposem aquest debat (que creiem important) amb estudiants d’institut 
d’una forma activa i creativa.

Per això és que oferim aquests tallers, per a treballar dos eixos principals 
amb els alumnes. Un eix és la reflexió i el debat sobre determinats 
temes com el prejudici físic, la bellesa, l’acceptació del cos d’un mateix o la 
diferència; i l’altre és guiar un procés creatiu per a  construir una pre-
sentació amb els alumnes.

Les accions culturals que proposem en aquest projecte son tallers creatius 
amb una presentació dels alumnes al final del procés.
També una presentació de l’espectacle Mentir lo Mínimo i un debat des-
prés de la presentació.

Dossier pedagogic sota demanda

ACcio CULTural

It's not just about portraying the world 

anymore. It’s about changing it. 

The aim is not to depict the real, 

but to make the representation itself real.

- Gent's Manifesto - 
MILO RAUS



Formada en teatre a l’ Institut del Teatre (Barcelona), i a la Gaiety School of 
Theatre (IRL) entre daltres. Formada també en cant i música a l’ Escola supe-
rior de música moderna del Liceu (Barcelona)
Ha treballat com actriu i cantant en diverses produccions en teatres com el TNC, 
Teatre Romea, Teatre Lliure ...
Formada també com a àgil de quadrant rus pel professor Yuri Sakalov (ESAC) i 
pel Joan Ramon Graell. 
Ha treballat com a àgil de quadrant rus en diferents companyies com Vol-dement, 
Col·lectiu la Persiana, Cie. PakiPaya, Los2play.
Especialitzada en bicicleta acrobàtica pel Centre Régional des Arts du Cirque 
de Chambéry “Arc en Cirque” (FR) camb en Fréderic Perrin
Co-creadora de la Cia. Alta Gama amb qui ha viatjat per més de 70 festivals.
Seleccionada a FIRCO (Festival ibero-americano de circo) amb el núemro PHI.
En 2020 la Cia.Alta Gama ha estat seleccionada pel  FOCON de l’école ESAC-
TO-Lido de Toulouse (FR)

Amanda Delgado

Format com actor i director de teatre a l’ Argentina, França, Espanya i Itàlia amb pro-
fessors com en Phillippe Gaullier, Antonio Fava o Gabriel Chamé entre 

molts d’altres.
Ha treballat com actor amb el Flaco Suárez (Arg) i amb companyies de teatre que 

ell mateix va fundar com la Cia. Filipinos Teatro (Arg) o El Taller (Arg).
Especialitzat en bicicleta acrobàtica pel Centre Régional des Arts du Cirque 

de Chambéry “Arc en Cirque” (FR) amb el Fréderic Perrin.
Co-creador de la Cia. Alta Gama amb qui ha viatjat per més de 70 festivals nacionals 

i internacionals, fent gires per Europa i Àsia.
Companyía seleccionada al FIRCO (Festival ibero-americano de circo) amb el 

núemro PHI.
En 2020 la Cia.Alta Gama ha estat seleccionada pel  FOCON de l’école ESAC-

TO-Lido de Toulouse (FR)

Alejo gamboaAlejo gamboa



less

is

more
- Mies van der Rohe -

Una idea de Cia. Alta Gama
Creadors i intèrprets: Amanda Delgado i Alejo Gamboa
Direcció: Alejo Gamboa
Ull extern: Vincent Gomez
Ajut tècnic: Fréderic Perrin
Vestuari: Pilar Aguilar
Música original: Pere Vilaplana

Amb el suport de:

Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (FR)
Formalisation de projet - Esacto’Lido - École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (FR)
Festival Trapezi, Reus (CAT)
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, OSIC (CAT)
Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival - Fossano (IT)
La Central del Circ, Barcelona (CAT)
Ex convento Santa Croce di Tuscania - Borgo Velino (IT)
Ondadurto Teatro, Roma (IT)
Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio (IT)

Residències:

Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” - Chambéry (FR)
Théâtre Gérard Philipe - Saint Jean de Maurienne (FR)
Testimoni Escènic, Creació d’Arts Escèniques - Avinyó (ES)
L’Endroit - Chambéry (FR)
Salle de spectacle Saint-Jean - La Motte Servolex (FR)
L’Estruch, Fàbrica de Creació - Sabadell (ES)
Espace Culturel Jean Blanc - La Ravoire (FR)
La Halle Verrère, Meisenthal (FR)Halle Verriere, Meisenthal (57)



- de setembre a octubre - Investigació sobre movimient a la bicicleta a Arc en Cirque, Chambéry      

- del 19 novembre al 3 desembre - Residència a l’ Ex Convento Santa Croce di Tuscania (IT) 
Periferie artistiche /Presentació del Wirk in Progress (WiP)

- 12 al 26 abril - Residència a #Performing Lands & Mirabilia Festival (IT) / Presentació WiP

- 27 juny - Presentació d’una etapa de treball a Fossano, (IT) al Festival Mirabilia

- 14 al 18 octubre - Residència a la Salle de spectacle Saint-Jean, La Motte Servolex (FR)

- 10 al 14 desembre - Residència a Ca L’Estruch, Sabadell (CAT)

- 15 desembre - Presentació pública al Festival de Murcia (ES)

- 16 al 20 desembre - Residència a Ca L’Estruch, Sabadell (CAT)

- 6 al 11 gener - Residència al Théâtre Gerard Philipe, Saint-Jean-de-Maurienne (FR)

- 13 al 17 gener - Residència a L’Endroit, Espace de création a Chambéry (FR)

- 21 al 25 gener - Residència al Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” (FR)

- 27 al 31 gener - Residencia de creació amb Testimoni Escènic, Avinyó (CAT)

- 1 febrer - Presentació d’un WiP amb Testimoni Escènic, Santpedor (CAT)

- 2 al 13 març: Residència a La Central del Circ (CAT) amb el projecte “En Estudi”

- 22 al 26 juny: Residència a La Central del Circ (CAT) amb el projecte “En Estudi”

- 7 al 10 juliol: Residència a La Central del Circ (CAT) amb el projecte “En Estudi”

- 21 al 25 setembre - Residència al Pôle 9 MJC Centre Social de Lyon (FR) WiP

2019

2020

2018

2021

- 19 al 27 gener: Residència a La Halle Vérriere, Meisenthal (FR) WiP

- 28 gener - Festival Al Carrer Viladecans (CAT)

- 1 febrer al 11 maRÇ - Formation “Formalisation de projet” - Esacto’Lido -école supérieure des      
   arts du cirque Toulouse-Occitanie (FR)
  
- 7 maig - Festival Circaire, Mallorca (ES)

- 21 i 22 maig - Festival Humore Azoka amb el companyonatge de Fira Tàrrega (Circuit Nòmada)

- 5 i 6 juny - Festival Circada, Sevilla (ES)

- 10 juny - Teatre d’Olot (CAT)

- 12 juny - Festival Kaldearte, Vitoria (ES)

- 2 juliol - Bilboko Kalealdia, Bilbao (ES) 

- 18 juliol - Fira de Circ de la Bisbal amb el companyonatge de Fira Tàrrega (Circuit Nòmada)

- Setembre - Niederbronn les Bains (FR) - Acció cultural a 2 instituts

- Octubre - Centre Culturel La Ravoire (FR) -Acció cultural a 2 instituts

- Novembre - Residència adaptació a sala a La Halle Vérriere, Meisenthal (FR)

- 5 al 9 octubre - Residència a l’ Espace Jean Blanc de la Ravoire (FR) WiP

- 13 al 22 octubre - Residència a Ca L’Estruch, Sabadell (CAT) WiP

- 18 octubre - Festival Circorts, Barcelona (CAT) WiP

- 28 al 30 novembre - Festival Circada, Sevilla (ES) WiP

- 23 novembre al 18 desembre - Formation “Formalisation de projet” - Esacto’Lido -école 
   supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (FR)
- 10 desembre - Festival Trapezi (CAT)



-Equip en gira : 2 artistes
 Durada : 50 min
 Tot públic a partir de 8 anys

VERSIÓ CARRER
Jauge: 200 / 250 persones
Espai de carrer íntim
Públic a 360º

Sortida d’un cotxe desde Barcelona

-Dimensió de l’espai escènic: 8 x 8 m
-Públic a 360º (versió carrer i espai no convencional)
-Altura mínima 5’5m
-Pendent màxima del 2%
-El terra ha de ser pla, llis, sense relleu i que no rellisqui. La companyia 
pot aportar el seu propi linóleum

-Punt de corrent a prop de l’escena
-Equip de so amb 2 altaveus i un mixar amb entrada canon (XLR) i entra-
da minijack (la companyia pot aportar el seu equip propi)

Montatge: 2h30 abans de l’hora de l’espectacle
Desmuntatge després de l’última funció: 30 min

ESPAi DE REPRESENTACIÓ

NECESSITATS TÈCNIQUES

PLANNING

Informacions de l’espectacle:

- Preferiblement, actuacions que no siguin en horari de ple sol
- Aquest espectalce es pot fer en poliesportius, sales polivalents, pistes de 
bàsquet, sales de festa, museus, fàbriqes, espais no convencionals i també 
en carrer (Espai íntim a ser possible ) i en teatres de manera frontal

VERSIÓ SALA
Jauge: 400 persones
Públic frontal

aquest espectacle pot viatjar en avio



CIA. ALTA GAMA / Amanda Delgado 

cialtagama@gmail.com 

+34 619 43 03 59 / +33 (0) 6 41 55 39 61

https://www.instagram.com/cia.altagama/
https://www.facebook.com/cialtagama
https://www.youtube.com/watch?v=1__b6uqVpU0

