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de Lluna Plena
GUANYADOR PREMI A LA CREACIÓ ESCÈNICA MATARÓ 2010

presenta:



L’Espagueti i en Llollo són dos pallassos que viatgen amb el seu espectacle 
d’una ciutat a una altra. Carregats amb el seu bagul fan una parada per 
descansar i allà es troben amb el Senyor Director del Circ. De seguida es 
troben immer- sos en una cascada d’accidents i malentesos que els porten, 
sense adonar-se’n, a executar els seus números de circ. Petit circ Acciden-
tal en una Nit de Lluna Plena és un recull de números clàssics de pallassos 
que han estat revisats i actualitzats conservant l’esperit que els ha conver-
tit en clàssics.

L’objectiu d’aquest muntatge és el públic familiar que inclou tant els 
infants com els adults que l’acompanyen. Així, el treball de guió es centra 
sempre en una doble lectura: d’una banda, la visual que han de copsar els 
infants centrat en el colorisme, l’atractiu dels personatges i la transmissió 
diàfana del missatge de l’espectacle. D’una altra banda, l’humor que ente-
nen els més grans en una segona línia de lectura i la dimensió poètica dels 
clowns que creen també compli- citat entre públic i actors.

Espectacle de pallassos 
per a públic familiar i 
que pot ser representat
en sala o al carrer.
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Objectius pedagògics

L’espectacle Petit Circ de Lluna Plena explora l’univers del circ 

posant en valor la vida dels seus artistes subratllant els aspectes més 

humans. La itinerància és un viatge èpic ple d’inconvenients, inco-

moditats i conflictes resultants de la convivència estreta i diària, 

però també una necessitat de superació i un compromís, el de portar 

el circ a tots els racons del planeta.

Aquest viatge ens farà descobrir la importància de força coses:

• Aprendre a viure amb les coses estrictament necessàries. 

• Afrontar i assumir les dificultats pròpies amb l’ajut dels altres. 

• El treball en equip.

• La superació personal dia a dia.

• La provisionalitat de les coses i de la vida mateixa.

• La capacitat de meravellar-se amb coses senzilles. 

• Posar en valor la visió del món des de la innocència de l’Infant.
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Teatre Po va néixer El 2003 guanyant el Premi Joves Creadors del Patronat Municipal de Cultura de Mataró i 

proposa espectacles de creació a per a tots els públics. Els temes que ens interessen són aquells que creiem 

que són necessaris per al nen en el seu desenvolupament perso- nal i les seves relacions amb el seu entorn; 

la solidaritat, la generositat, el respecte a l’altre són sempre presents en el nostre espectacle i sempre trac-

tat amb un llenguatge còmic i fresc i amb una relació molt directa amb el públic. Mitjançant el clown, la 

música en directe, el gest i el moviment, els espectacles de Teatre Po posen l’èmfasi en la fusió dels llen-

guatges teatrals.

Teatre Po ha creat els espectacles: Catalina K, Mama Por i Chair o no Chair

 i ha actuat a :
 Teatre Monumental de Mataró 

 Teatre Centre Parroquial d’Argentona 

 Teatre Municipal Montcada i Reixac 

 Sant Andreu Teatre (SAT) 

 Teatre Municipal Palafolls 

 Teatre Municipal De Castellterçol 

 Teatre Municipal Sant Andreu de Llavaneres 

 Teatre Principal , Arenys de mar

Trajectòria de la companyia



  

Cristina Julià
És llicenciada a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat com a actriu en diferents pro-
duccions del Centre Dramàtic del Vallès, la Sala Beckett i el Teatre Villarroel, entre d’altres. 
Cofundadora de les companyies La Mòmia i Teatre Po , actualment combina la seva feina com 
a actriu amb la tasca docent a l’Aula de Teatre de Mataró. Forma part de l’equip pedagògic 
a l‘Aula de Teatre de Mataró des de l’any 1997.

Música original: Pau Sarraute
Ha cursat Belles arts, solfeig al taller de musics de Barcelona, piano amb Santiago Jacobe i francesa Capellas i trom-
peta amb Néstor Munt. També ha estat alumne de l’ Aula de teatre de Mataró. Ha treballat amb diferents produc-
cions d’Artristes, Teatro Circo Price de Madrid i l’Escamot Volador entre d’altres. Actualment col·labora amb el Circ 
Circ en l’organització de cabarets i com a compositor musical en el nou espectacle del Circ Cric.
  

Curriculums 

Ferriol Barbena
Ha estat alumne de l’Aula de Teatre de Mataró, i de diversos cursos regulars i intensius a 
l’Escola de Circ Rogelio Rivel. Ha cursat estudis a l’escola Estudis de Teatre Berty Tovias, de 
pedagogia Lecoq. Forma part de la companyia de circ Vola qui vol, guanyadora dels premis 
de nova creació del Patronat de Cultura de Mataró 2007, on s’especialitza com a portor de 
quadrant aeri i equilibris acrobàtics. També forma part del col·lectiu Cronopisque promou al 
circ a Mataró. Ha treballat al Circ Cric com a portor de quadrant.

Toni Arteaga
Diplomat per l’escola de teatre Jaques Lecoq a París. Ha dirigit a França la companyia La 
Calma, ha treballat a Londres amb les companyies Theater O i Shams Theater. Co- fundador 
de la companyia Teatre PO, amb qui va dirigir l’espectacle Mama Por. Ha impartit cursos de 
moviment, clown, màscara i bufons a Barcelona, Bilbao, Eivissa, París i Montreal. Forma part 
de l’equip pedagògic de l’Aula de Teatre de Mataró des de l’any 2000.

Actors: Toni Arteaga, Ferriol Barbena Matas, Cristina Julià 

Composició musical: Pau Sarraute 

Espai escènic: Imma Jordà, Xevi Bonany i La Cabra 

Vestuari: La Cabra
Atrezzo: Imma Jordà i Xevi Bonany 

Disseny de llums: G. Twooballs 

Fotografia: Marina Montserrat Bosch 

Disseny i maquetació: Marina Montserrat Bosch 

Direcció: Toni Arteaga
Vídeo: Emili Producció : TeatrePO 

Web: Ferriol Barbena Agraïments: Marta Hernàndez, Jordi Julià, Aula de Teatre de 

Mataró, Espai de Circ Cronopis.
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Llums
Focus
- 20 PC de 1000w amb porta-filtres i viseres.
- 6 Par amb làmpades del número 5. 
- 2 retalls de 1000w    

Control
- 48 canals de dímer de 2,3Kw. 
- Taula de control d’il·luminació amb submasters
  ( mínim 16). 
- Protocol DMX 512 amb un mínim de 48 canals.

Barres electrificades a l’escenari
- 1 barra frontal 
- 1 barra a la boca de l’escenari. 
- 1 barra de contres a 5 o 6 metres de la boca.

Requeriments tècnics
Espai escènic 6 x 7 metres preferentment a peu pla (sense entarimat)  
Espai escènic haurà de ser una superfície plana, neta, llisa i no inundable. 
Temps de muntatge: 1 hora i 30 minuts  
Temps de desmuntatge: 1 hora 
Accés amb furgoneta fins al lloc de l’espectacle. 
Un espai amb miralls per canviar-se 4 persones proper a l’espai de representació.

  So
  Amb músic: 
       - 1 micròfon per veu 
       - 1 mini-jack per connectar a 
          l’ordinador o 1 reproductor de cd 
       - 2 D.I. per connectar el piano (Stereo) 
       - Una presa de corrent 
       -Un monitor 

  Sense músic: 
  1 Reproductor de cd



En el plànol següent es mostra la disposició de la il·luminació bàsica per a l’espectacle. La distribució i configu-
ració dels diferents focus i fonts lluminoses pot variar en funció de l’espai on es representi. Per a una bona con-
cepció del disseny de l’espai i de l’efecte de la llum, és convenient poder disposar d’una càmera negra al fons 
de l’escenari i de bambolines entre les barres de focus.
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