EL
GRAN
CIRC
Direcció de Jordi

Solé

Més de 100 funcions a Mèxic
durant el 2019
dins d'un projecte que vincula
l'art i l'àmbit social

Teatre humor i clown
Apte per a tots els públics
Per a sala i carrer
50 minuts de duració
Poc text i adaptable a varis idiomes

SINOPSIS
Comença la funció, el circ ja arriba!
Lona vermella, llums, carpa, banderoles... Tot està
preparat per a veure brillar als grans artistes.
Mentrestant Jean Claude i Rebeca, els acomodadors
d’aquest circ, s’encarregaran de que tot estigui llest
per a l’espectacle: entrades, crispetes, vestuaris...
Què pot anar malament?
Aquest dos personatges mantindran al públic
expectant i faran que la diversió continuï, malgrat
els imprevistos que puguin sorgir.
Un espectacle d’humor per a tots els públics en el
que el joc, la innocència i la bogeria s’apoderaran
de la carpa de circ.

FITXA ART Í STICA
IDEA ORIGINAL
Ci a PerNassos

REPARTIMENT
Al ba Domi ngo i Davi d Bel trán

DIRECCIÓ
Jordi Sol é

GÈNERE
Teatre humor / Cl own

DURACIÓ
50 mi nuts

IDIOMA
Poc text, adaptabl e a vari s i di omes

PÚBLIC

Tots el s públ i cs

FORMAT
Adaptabl e a sal a i carrer

FITXA T È CNICA
per a sala

TEMPS DE MUNTATGE

(Escenografi a + proves de so i l l ums)
90 mi nuts (adaptabl e)

TEMPS DE DESMUNTATGE
45 mi nuts

DISPOSICIÓ DEL PÚBLIC

Tres bandes (sense públ i c per darrere)

DIMENSIONS ESCENARI
4x4 (adaptabl e)

SO

Equi p bàsi c d`ampl i fi caci ó

Si es requerei x, mi cròfons de corbata o di adema

IL·LUMINACIÓ
Ll um general càl i da, l l ums l ed o de col ors
Di sseny adaptabl e a l ' espai

FITXA T È CNICA
per a carrer

TEMPS DE MUNTATGE

(Escenografi a + proves de so)
45 mi nuts (adaptabl e)

TEMPS DE DESMUNTATGE
30 mi nuts

DISPOSICIÓ DEL PÚBLIC

Tres bandes (sense públ i c per darrere)

DIMENSIONS ESCENARI
5 x 5 (adaptabl e)

SO

Equi p bàsi c d' ampl i fi caci ó

Si es requerei x, mi cròfons de corbata o di adema

IL·LUMINACIÓ
Per a espectacl es nocturns, focus per a general càl i d

CIA PERNASSOS
“El riure és l'únic llenguatge en el que s'expressen tots els pobles de la Terra”
Charlie Rivel

La Cia PerNassos es forma el 2018 de la mà de David Bel trán i Al ba Domingo. Neix en el si
del Projecte Mónanem de l ’Associació PerNassos, que uneix el teatre i el clown amb

l’ àmbit social i educatiu. Una iniciativa que pretén acostar i promoure l’ art com a eina per
a la transformació social, individual i col· lectiva.

A partir d’ aquest punt, comencen un procés de creació amb l a direcció de Jordi Solé i donen
forma al seu primer trebal l El Gran Circo. Un espectacl e d’ humor, dirigit a tots els públics
que barreja el cl own i l a comèdia gestual per a donar curs a un imaginari pl e de diversió i
bogeria.

Paral · l el ament, des de el 2017 el s membres de l a Cia trebal l en impartint formacions i
tallers professional s de teatre i cl own en diferents contextos.

Durant el 2019 han estat un any de gira per Mèxic, on han recorregut
deu estats i realitzat més de 100 espectacles i 80 formacions en
l`àmbit del clown i del teatre.

S’ han presentat a festivals internacionals com FICIRCO (Hidalgo) i sales, teatres i espais

emblemàtics com ConArte (CDMX), La Karpademente (CDMX) i Cursioso Circo (Mèrida), entre

d’ altres. Els seus tallers s’ han impartit a escoles de teatre com Akana (Irapuato) o Universitats
com la de Guanajuato o Oaxaca.

Al 2020, tornen a Barcelona (Catalunya) per a seguir treballant.

El treball de la companyia es centra en la investigació a través del cos i del
moviment. Els seus motors creatius són la recerca del joc i l’humor des de
l’òptica del clown.

David Beltrán neix a Alacant, Comunitat Valenciana (Espanya).
Porta més de deu anys formant-se i treballant en diferents camps
escènics.

Al 2008 comença la seva formació a Granada, iniciant-se en el món
del teatre i de la dansa. A la vegada, descobreix el món del

pallasso i al llarg d’ aquests anys profunditza en aquest art de la

mà de grans mestres com Antón Valén, Christophe Tellier, CarloMô
i Mr. Di, Merche 8a, Fanny Giraud, Alex Navarro, José Piris,
Murmuyo y Metrayeta, Miner Montell, entre d’ altres.

Al 2015 es diploma a l’Escola Internacional de Teatre Berty

Tovias especialitzant-se en la metodologia de teatre físic de
Jacques Lecoq.

En tot aquest recorregut treballa en diferents companyies de
teatre físic i improvisat (Som7 i The Modestos), bufó i teatre
gestual.

A

més,

des

del

2016

treballa

impartint

formació

professional de clown i teatre de forma regular i/o intensiva en
diferents punts del país.

Mentrestant, crea el seu espectacle unipersonal de clown En busca
del amor, amb el que actua a diferents sales de Barcelona.

D avid Beltr á n

actor, pallasso, improvisador i pedagog

Alba

Domingo

pallassa, mestra, artterapeuta i pedagoga

Alba

Domingo

neix

a

Barcelona,

Catalunya

(Espanya).

S’ acosta a les arts al 2006 de forma primerenca i cursa la
formació integral juvenil en teatre musical a l’ Escola
Memory. A la vegada, s’ inicia en el món del clown amb la
Merche Ochoa a l’ escola d’ Arts Escèniques el Timbal.

La seva passió pel clown reapareix el 2011 de la mà l’ Alain

Vigneau, amb qui cursa El Camino del Clown, vinculat als
estudis de màster en Artterapia (UVic – AEC).

La seva inquietud la porta a viatjar a Mèxic al 2013, on
col· labora

Innovación

amb

La

(Ciutat

de

Nana,

Fábrica

Mèxic).

Allà

de

Creación

imparteix

e

tallers

d’ artteràpia i de clown i acompanya diversos processos
artístics i creatius a grups de dones, nenes i nenes.

Segueix la seva formació en clown amb grans mestres i

pedagogs/es, com Carlo Mô i Mr Di, Merche Ochoa, Caroline

Dream i Alex Navarro, Ale Risorio, Juan Carlos Muñoz
Navarro, Christophe Tellier, Fanny Giraud, entre d’ altres.

Jordi Solé
Sr. Director

Actor, creador i pal l asso, trebal l a i estudi a

des de 1998 en el món del teatre i el
movi ment,

donant

especi al

atenci ó

a

la

recerca i i nvesti gaci ó d’ un l l enguatge personal
el l ’ àmbi t de l ’ humor i el cos.
Es

actor

en

companyi es

de

teatre

de

carrer/si te especí fi c Kamchatka i El ectri co28.
Membre fundador de l a Ci a Carl o-Mô & Mr. Di ,
productor d’ espectacl es propi s com Perdón,
pal l asso

amb

Pal l apupas

i

di rector

d’ espectacl es com Cabaretazo (Si l de Castro),
TI CS o En busca del amor, entre d’ al tres.

Paral · l el ament des del 2011 al 2019 va ser

di rector de l ’ espai de pedagogi a del cl own
Factorí a Di Mô i mparti nt cl asses a noves
generaci ons
Barcel ona.

de

pal l assos

i

pal l asses

a

CONTACTE

Cia PerNassos
pernassosclown@gmail.com
David Beltrán +34 644 687 254
Alba Domingo +34 616 754 107

www.ciapernassos.com

www.facebook.com/associaciopernassos
www.instagram.com/associaciopernassos

