
DE MORTIMERS presenta 

PISTA, PISTA...!

Espectacle itinerant de teatre de carrer i humor. Un cabaret d extravagancies de cami a la Gran Carpa



PUNT DE PARTIDA

De Mortimers ha sortit a la carretera amb la intenció d’estrenar el Gran espectacle, a la Gran Carpa de circ, instal•lada al vostre poble! La Gran 
Lona que l’empresari presumit els ha comprat per què hi actuïn. 

La Companyia està d’allò més il•lusionada, ... qui ho havia de dir! ...  En els temps de crisis que corren es consideren doblement Grans afortunats, han 
apostat per ells. Seran les estrelles del Circ! Tot l’espectacle compta a càrrec d’ells! Només han d’arribar i actuar fent meravellar el públic. La resta ja està 
tot organitzat, ells son les estrelles! I en aquesta ocasió la Gran Carpa ja estarà desplegada i aixecada i el públic apunt.  

La companyia  porta al vehicle les seves millors gales i el vestuaris de tots els seus personatges. Els porten tots, que avui cal lluir-se!  El presentador, el 
Yuri el domador d’ossos, les ballarines, els homes músics usant les Panxes, el caçador, i fins i tot els “mejicanos” porten!



SINOPSIS

Ja son aquí. I a l’adreça indicada no hi ha res! Qui va agafar el telèfon? Ja vareu prendre bé la nota? I ara què!!?? Cal fer via però bé haurem d’entretenir 
al públic que ha vingut fins aquí oi? I si mentrestant uns truquen al Gran Empresari per saber l’adreça correcte els altres fan veure que no pas-
sa res i actuen pel públic que ha vingut ara i aquí?  I sense que sembli que tot està sota control anem tot junts caminant fins arribar a l’adreça 
correcte?

Els artistes de la Gran Companyia no son vergonyosos, pel públic ho donen tot, tot i tot. Actuaran allà on calgui: al carrer, una festa!; a la plaça, festa 
major!; al tros de riera, per què no?; dins d’un bar, si cal es fa!; dins la botiga, bon dia Senyoria Maria!; i fins al balcó de l’ajuntament, si la canalla petita 
ens ha de veure millor! 

Els artistes es traslladen i arriben amb el vehicle de la companyia.



DE MORTIMERS

Companyia de teatre d’humor i pallasso amb música en directe. Els seus membres, actors i pallassos amb aptituds de 
músic i músics amb actitud d’actor, expliquen històries inspirades en el quotidià.

De Mortimers es troba còmode a la sala (d’estar,je,je), al carrer i sota la vela del circ. I a qualsevol petit univers 
on poder explicar alguna cosa, fer un gest o tocar una nota.

INDICACIONS

• Recorregut dins d’un petit automòbil on hi van 4 artistes i mil personatges pel cap baix. 

• El vehicle, propi de la companyia, incorpora equip de so i té una estructura desplegable que es converteix en un petit pòdium- escenari.

• També porten una “burra” que fa de canviador ràpid

• Ideal per una festa, una animació itinerant, un cabaret ambulant, una rua 



FITXA TECNICA

Espectacle: Itinerant i adaptable a cada motiu i indret

Públic : adreçat a tots els públics

Gènere: teatre de carrer, “varietes” còmiques, humor

Duració: 50 minuts 

Text: disponible en català i castellà

Format: itinerant

Tipologia: d’exterior, adaptable a interior, a mercats, centres comercials, museus i el 

que calgui

Actuacions: Versió amb Increpacion Danza a la Noche Blanca de Bilbao presentat jun-

tament amb les ballarines. 

A partir de l’estiu 2012 estrena del nou format amb De Mortimers. Format amb 4 artistes.



fITXA ARTiSTICA

Idea Original i Direcció: De Mortimers

Intèrprets: Jonathan Alemán, Joan Arqué, Oriol Liñan i Moi Queralt 

Vestuari: Can Boter, Núria Fàbregas, Rosa Lugo

Escenografia : Taller el Lagarto 

Producció: De Mortimers 

Distribució: Circulant, circ en moviment



CONTACTE

Circulant, circ en moviment! 
Jordina Blanch 

tel.  (+34) 616 504 410 / 93 356 27 17
 jordina@circulant.cat

 Moll de la vela, 2  (Parc del Fòrum BCN) La Central del Circ - Oficina 4 C.P. 08930    St. Adrià del Besós   (Barcelona)

www.circulant.cat

http://www.youtube.com/user/circulantcirc?feature=results_main

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

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


