
Viatge a la 

Lluna 

Circ Gran Fele 
Viatge a la Lluna està inspirat en les obres de dos grans genis de 

la cultura ``De la Terra a la Lluna´´ de Julio Verne i la pel.lícula 

``Viaje a la  Lluna´´ del il.lusionista i cineasta Georges Méliès.  

Un viatge a la Lluna cirsense, amb acròbats, equilibristes i 

santinbanquis, exèntrics, experiments cientìfics, trucs. 

Retrofuturísims, surrealisme, projeccións i les  transpareincies, 

sombres, pallassos, músics, cantants, canyons, coets... 

Esperiencia Circ Gran Fele.  

 Alumnes, pares, mares mestres del C.P. Villar Palasí anarem al 

circ Gran Fele en  l´auditori de Torrent. En classe estem fent un 

projecte amb el mestre de valencià d´Alfabetització audiovisial, 

``Anem a Veure´´ i ens ha 

animat  a anar al teatre. 

En entrar a l´auditori pels 

corredors  ens va rebre el so 

d´una pianola un instrument de 

fusta que donant voltes a una 

manivel.la i amb cartró amb 

forats feia so al ritme que 



portares.El moviment més ràpid o més lent.  

Tots al començament vam a asseurens en el nostre seient 

numerat. En l´esenari i havía un marc, darrere on hi tocaven els 

músics, dalt hi havía un aro penjant.  

Al començar la funció el Gran Fele presentà als protagonistes que 

entraven a l´escenari 

pels corredors de les 

butaques, acrobetes 

i equilibristes. 

Donaven voltes 

damunt els 

companys que 

aguantaven tot el 

pes d´ell o d´ella 

amb una ma amb dos mans inclús amb els peus. 

Les marionetes manipulades pel Gran Fele parlaven i 

representaven als científics barallan-se perque no estaven 

d´acord amb construir el projectil però el cap dels científics  els 

va dir que si no es posaven a treballar no acavarien mai, tots 

anaren a fer feina i mentres els malabaristes feien malabars amb 

bolos, altres feien música 

i saltaven tot de forma 

mol coordinada.  

Amb l´aro que penjava 

una dona començà a 

putxar a donar voltes en 

l´aire agarranse de l´aro. 

Donava molta por.  



El pallasso feia riure a la gent, 

inclús amb els trets  els xiquets  

mes menuts ploraven. 

Es prepararen per a disparar el 

projectil i em poc temps...pum! 

es disparà el coet aterrar en la 

Lluna, els selenites ``habitants de 

la Lluna´´ amb un trisicle, la reina 

dels extraterrestres feia voltes 

en l´aire recolzan-se en una mà.  

Els científics eixiren de la nau i 

exploraren, desde la Luna 

observaren la Terra. All tornar 

tots contents celebraren l´acte, i  feren una festa de celebració.    

Opinió personal 

Ha sigut espectacular vore com votaven, donaven voltes en l´aire 

, nos feien riure, cantaven...  Vos recomane anar ho pasareu molt 

be.  

    

Guillermo 6 de primaria 

20-5-2014. 

 

 


