
El Viatge de la
Pallassa Mofa



Sinopsi
Mofa inicia un viatge pel món; degut a les experiències que en aquest trajecte 

l’envolten i succeeixen, se n’adona que a l’esfera terrestre hi ha quelcom que 

passa …mmmm ...

Què farà...? Continuarà el seu viatge...? Es pararà...? Tornarà enrere...? Sofrirà 

una metamorfosi...? O una fotosíntesi...? Desapareixerà...?

És un misteri

                               

     
                                                                                                                              

           

       



Informació general

Espectacle clown preferencialment de sala

Edat recomanada: públic a partir de 12 anys

Durada de l’espectacle: Espectacle complet: 1h 

(Es pot adaptar a diversos formats de temps)

Temps òptim de muntatge: 30 minuts

Temps òptim de desmuntatge: 45 minuts

Estrena de l’espectacle: Festival Sota La Palmera de Tarragona,

Nit de clown 6.07.2017



Fitxa tècnica

ESPAI ESCENARI

- 7 metres amplada

- 7,5 metres fondària

- La construcció del teletransportador com a element escenogràfic consta de

76 cm de fondària, 120 cm de llargada i 94 cm d’alçada

IL.LUMINACIÓ

 Requeriment òptim:

De  18 a 22 PC (de 650 wtt a 1000wat) + 2 retalls

Adaptable segons possibilitats de sala

Gelatines

201 (blau fred) 2 frontals i 2 contres

074 (blau nit) 2 contres

027 (vermell)  2 frontals i 2 contres

019 (groc) 2 frontals i 2 contres

124 (verd)  2 frontals i 2 contres

+ 2/4 frontals i 2 contres (sense filtrar)

+ 2 retalls (sense filtrar)

SO

- Equip de PA suficient per a cobrir tota la sala amb taula de regulació, micròfon

de diadema i una entrada de línia per al PC

ALTRES NECESSITATS

- Un técnic organizarà la llum i el so

- Camerinos i aigua mineral

- Càrrega i descàrrega: Es necessita un lloc on aparcar la furgoneta

- Regidoria: És imprescindible 1 persona, a l’arribada. Ha de ser coneixedora de

l’espai per facilitar el muntatge i desmuntatge



Fitxa artística

Creació/Idea original/Direcció/Intèrpret/Vestuari/Escenografia:

Mònica Bartolí Fàbregas

Ajudant de direcció: José Castellano

Fotografia: Jordi Valls

Agraïments: Raül Cid, Francina Fernández, Jordi Gómez, Cristina Ruiz, Gisela 

Martí i Roger Vilanova.

.
Mònica Bartolí Fàbregas (Pallassa Mofa), pallassa

excèntrica,  actriu  multidisciplinar,  animadora

sòciocultural (CFGS Vidal i Barraquer, Tarragona) i

directora de projectes educatius i socials (Escola

Educa, Barcelona).

Diplomada  en  Arts  Escèniques  al  Col.legi  de

Teatre  de  Barcelona  (2005/2008)  formada

addicionalment en circ amb Merche Ochoa, Leo

Bassi, Jango Edwards, Cristi Garbo, Guillem Albà,

Lluna  Albert  i  Chacovachi  (Circoteca  de  la

Cia.Passabarret, Valls) i en interpretació fora de la

diplomatura  amb  Raimon  Molins,  Cacu  Prats  i

Montse Franco (veu), Ferran Audí, Peter Gadish,

Maria Stoyonova i Jordi Godall.

Destaca un àmpli recorregut en representacions

teatrals,  i  de carrer.  En els últims anys porta a

terme  el  seu  projecte  educatiu  ,  cooordinant  i

executant a La Selva del Camp (Campus d’Arts

Escèniques, enguany quarta edició sent l’activitat pionera a la província de Tarragona),

directora en Els Pastorets de Folch i  Torres (2019, El  Pla de Sta. Maria;  Nexus Teatre),

col.aboració amb Pallassos Sense Fronteres (estrenant el número clown MUSIC; actualment

en gira), actriu Curtmetratge S. Produccions 9878DC (en la cartellera del Brain Festival

2020), El Viatge de la Pallassa Mofa (clown excèntric, espectacle actualment en gira), La

rencontre  des  petits  êtres  (Cia.Katalambano,  circ),The  beach,  La  platja  (espectacle  de

carrer) i intervencions breus en la sèrie Com si fós ahir (TV3)

Tallerista de teatre en diverses poblacions de Tarragona.



http://monicabartoli.com/

http://monicabartoli.com/


TELETRANSPORTADOR 

    


