


Elles estan alerta! Elles defensen la llei!

Susana i Vanesa: agents de policia

La seva missió: protegir el ciutadà i mantenir l'ordre

El seu lema: tot està sota control

L'única pregunta: qui les controla a elles?

L’ESPECTACLE

LAS POLIS és un espectacle de pallasses  a l’espai públic, dues dones policies apareixen  d'improvís a la plaça 
del  poble.  Són  les  encarregades  de  vetllar  per  la  seguretat  i  per  a  això  realitzen  un  ampli  i  diverEt 
desplegament dels  seus recursos per demostrar al ciutadà que tot està sota control. Procuraran mantenir  
ser bones  professionals i mantenir les formes, però la  situació se'ls anirà escapant de les mans fins al més 
absolut caos.

"Molts homes de circ han perdut la naturalesa
essencial del pallasso. Aquesta essència tal com l'ofereixen
els millors pallassos tradicionals, es troba
dins de la debilitat fonamental de l'ésser humà, en
les par=cularitats que en un cert sen=t fan
de cada un de nosaltres un fracàs. Per trobar el
pallasso cal buscar les nostres debilitats
essencials, reconèixer‐les, experimentar‐les, mostrar‐les
i burlar‐nos públicament d'elles i, incidentalment,
farà riure als altres ".
Jacques Lecoq.



L'art  del  clown existeix  des fa milers d'anys.  Al  llarg  de  la  història  la majoria  de les  cultures  han  Engut 
Clowns. Els pallassos o Clowns no són personatges, són persones, els  més humans dels  éssers  humans. La 
filosofia és  senzilla:  com  més em  diverteixo,  més  es diverteixen  els  altres.  El  clown  apareixerà si estàs 
disposat a jugar, si deixes el teu cos entrar als jocs del ritme i  la exageració, si permets a les teves  emocions 
fluir en jocs d’expressió i comunicació, si obres el teu cor al riure i la vulnerabilitat i, sobretot, si ets honest.

LAS POLIS treballen el clown modern i clàssic alhora. És un clown teatral, però amb relacions  tradicionals. El 
Blanc i l’August estan presents en l'obra. El clown sempre pretén ser alguna cosa  que no és, en aquest cas, 
policies.

‘Hem volgut fer la posada en escena al carrer perquè  ens  apassiona arribar a tots els  públics. Hem estat 
molt atentes a fer un espectacle adreçat al  públic, a analitzar què és el que volen veure, què volen sen=r ... 
Entenem el teatre  de  carrer com una intervenció directa dins  la  quo=dianitat  de  l'espai urbà, de  la  vida 
mateixa.  Ens  agrada provocar situacions, emocions, sen=ments,  inver=r  l'ordre  i  la  funció de  les  coses  ... 
envair  l'espai  personal  dels  altres  (sense  traspassar  els  límits  tolerables)  buscant  la  seva  reacció  i 
reaccionant sempre en clau humorís=ca. Per arribar a això u=litzem un ampli marge d'improvisació, és a dir, 
aprofitem qualsevol esOmul extern i el transformem en un fet còmic i teatral.’



FITXA ARTÍSTICA

MARTA SITJÀ (PALLASSA):

El  2007  funda  la  companyia  Jiribilla   amb  la  que  produeix 
l’espectacle  "Florituras"  en  el que  treballa  actualment  com 
actriu  i  músic.  Ha  dirigit  l'espectacle  "Cayuco"  de  la 
companyia  Vaivé Circ  on treballa  actualment com a músic  i 
clown i tambe en  l'espectacle "“PlázidosDomingos”de la cia. 
Rolabola com a actriu i músic. Amb Lavi i Bel treballa  com a 
actriu  als   espectacles  infanEls  “A  todotrapo”  i  "PeEt 
Cabaret"  (nominat  als  Premis  Max  2007  com  a   millor 
espectacle  infanEl).  Amb  la  cia.  La  Banda  teatre‐clown 
parEcipa com assessora aresEca  de l'espectacle infanEl S.A.E. 
i  com  a  clown  i  músic  en  “El  hombre  invisible”.    A  les 
companyies  ÀEcus‐Elt  i  Cortocirquitos  hi  coprodueix  com 
intèrpret i compositora de la música de l'espectacle de Nadal 
"Clan  Babel".  Treballa  amb  Jango  Edwards  com  a  clown  a  
l'espectacle "TheFoolsMiliEa".

FANNY GIRAUD (PALLASSA):

Neix a  la ciutat de Melun (França) el 1982. ciutat on comença 
a  formar‐se  com  actriu  als  14  anys  amb  la  companyia 
amateur “Les Trétaux du Lys”. El 2000 s'estableix a la ciutat 
de París on obté  la Llicenciatura d'Art DramàEc a la facultat 
de Censier. Posteriorment,  segueix estudiant  teatre, clown  i 
dansa, entre els  seus mestres Isabelle Ran (Escola  de Teatre 
Chaillot, Paris), Michel Dallaire,  Jean Charles  Maricot, Paula 
Susperregui,  Gabriel  Chamé,  Alexandre  Coelho  i    Jonnhy 
Melville.  També es forma com  a professora de teatre per  a 
nens  i  orientadora  de  pallassos   per  a  adults.  El  2003  es 
trasllada a Granada  on forma part de la  companyia de teatre 
Aqú  Teatro.  El  2007  forma  amb  altres  sis   components  la 
companyia  de pallassos Los Estupendos Estúpidos en  la que 
segueix  acEva.  Aquesta  companyia  compta  amb  diverses 
obres  que han  viatjat  per  fesEvals  com  Mims a Perigueux 
(França),  Aurillac  (França)  i  FesEclown  (Vigo,  Espanya).  El 
2009 treballa amb Animasur,  companyia  de teatre  i circ  de 
Granada, en un projecte de dos mesos a l’Alcabaza d'Almeria.



CHRISTOPHE THELLIER (DIRECTOR):

Format  per  Michel  Dallaire  (Cirque 
du  Soleil,  Circ  Gosh  ...)  porta  ja  16 
anys   seguint  el  seu  mètode  de 
treball,  completat  amb  treballs  de  , 
dansa  i cant  líric.  Fundador el  1992 
de la companyia de teatre de carrer 
"Okupa Mobil  ",  reconeguda a    tot 
Europa fa més de 15 anys gràcies a la 
creació  d'onze  espectacles originals. 
El 1998 comença a  ensenyar l'art del 
c lown  i  la  d irecció  d’actors. 
Actualment,  segueix actuant  en  dos 
duos "Happy Day"  i  "Escamillo et  sa 
Carmen "





VÍDEO PROMOCIONAL:

hVp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=os1Zra2uF2s

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=os1Zra2uF2s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=os1Zra2uF2s


CONTACTE:

Circulant, circ en moviment!  
producció i distribució de circ
Jordina Blanch 
tel.616 504 410 /  jordina@circulant.cat 
www.circulant.cat

   https://twitter.com/#!/CIRCulant

 http://es-es.facebook.com/pages/Circulant-circ-en-moviment/253201011379986

   http://www.youtube.com/user/CIRCulantCIRC
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