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 Interacció amb 
el públic

Teatre gestual

Clown

Manipulació d’objectes

    Música

Dansa



Sinopsi

Dos clowns intentaran fugir de la seva cel·la usant l’únic mitjà que tenen, una perillosa arma de 
destrucció no massiva: la paraula màgica «cuqui cuqui». 

Espectacle 99% clown. Variétés de tècniques que s’entrellacen a partir del joc i la comicitat: l’in-
esperat, la dansa, la manipulació d’objectes, la música i la interacció amb el públic. 

Cia. ElOtro és pur teatre gestual amb altes dosis d’humor absurd i molta sensibilitat.

Estrena:  Festival COS de Reus • Octubre 2012

Wanted s´ha fet a: Umore Azoka, Festas de Santa Tecla, Teatre Ateneu de Celrà, Casal Aliança 
Mataró i Teatre Can Humet.

Video:  http://youtu.be/NwNsRxrg--s

un repte dos presosa la presó
Ho aconseguiran?



Intèrprets: Ricardo Mora i Sara Pons

Direcció: Cia. ElOtro

Tècnic: Melissa Scioscia

Producció: Cia. ElOtro

Coproducció: CAER (Centre Arts Es-
cèniques de Reus) i Festival COS (Festi-
val Internacional de Moviment i Teatre 
Gestual)

Fotografia: Gerard Poch i Cia. ElOtro

Disseny gràfic: Anna Blanch

Distribució: Circulant, circ en moviment

Fitxa Artística

Espectacle

Duració: 50 minuts

Espai escènic: Interior, sala o vela amb 
adaptació a carrer

Públic: Tots els públics

Disciplines: Clown gestual, dansa, manipu-
lació d’objectes i música en directe
Idioma: Poc text. En castellà. 
També possible en català.



Necessitats Tècniques

· Temps de muntatge: 3 hores (2h muntatge, escal-
fament, enfocament + 1h per un marcatge tècnic)

· Temps de desmuntatge: 30 min

· Personal de l’espectacle: 2 intèrprets, 1 tècnic

Espai

· Espai escènic recomanable 7x7

· Punt de corrent 220w.

So

· Taula amb connexió USB o Mini Jack o 
CD reproductor. A càrrec de l’organització

· Venim amb tècnic de la companyia

· En cas d’exterior: 2 micròfons inalàmbrics 

Llums

· Adaptació al material existent de sala.                                                                             
A càrrec de l’organització.

· Disposem de raider.

Muntatge



Pot ser si dius… 

Tot canviï
 Cuqui Cuqui



Cia. ElOtro

Companyia de clown i dansa creada el 2008. La seva proposta escènica parteix de la investi-
gació del moviment, el clown i el llenguatge corporal a través del contacte amb L’ALTRE, d’aquí 
el nom de Cia.ElOtro. 

La seva inquietud i formació els porta a la investigació d’un estil propi on integren elements 
abstractes de la dansa i la comicitat del clown. L’humor absurd i la continua recerca del plaer 
són els principals objectius escènics. 

Abans de WANTED han creat diversos números com Death ash, Banana Show, Paranoias y 
paralelos i l’espectacle La otra familia show.



Trajectòria 

2007 La Sara i el Ricardo es coneixen. Entrenen la tècnica de dansa Butoh i formació de clown. I comencen 
a investigar la unió d’ambdues arts alhora que introdueixen la manipulació d’objectes i la música. 

2008 Viatgen a l’Índia seguint el procés d’investigació. Allà neix la primera peça de dansa Death ash i co-
mencem la creació de l’espectacle de clown La otra familia show.

2009 Gira amb La Otra Familia Show actuen en nombrosos cabarets i també sales tant de Catalunya com      
l’estat espanyol (Navarra, País Basc, Galícia, Granada). Amb Death ash participen en el Festival de Butoh de 
Barcelona.

2010 Gira La Otra família show actuant en festivals com Mercateatre, Figarock, Miratges. Estrena de la peça 
de dansa Jo-ha-kiu presentada en varies sales alternatives de Catalunya.
S’estrenen com a parella de clowns en El musical de Broadway dirigit per Jean Emile (excaça talents del 
Cirque de Soleil) i produït per la Companyia de Ballet de Catalunya. Comencen la creació de l’espectacle 
Banana show.

2011 Creen Paranoias y paralelos estrenat en el Festival Còmic de Figueres. Entren a treballar com a parel-
la de clown al Circ Senda Viva on fan temporada compaginant amb les actuacions de l’espectacle Banana 
show estrenat en el Festival Pleniluni. Creen la peça de dansa i música Esta estrenada al Festival de Butoh de 
Barcelona i representada en sales alternatives de Catalunya. La companyia és convidada a fer el càsting de 
Cirque de Soleil a Madrid el mes d’octubre.

2012 Actuen amb Banana show en diferents sales de Barcelona. Esta es presenta en el Festival Videt. Parella 
de clown en la campanya de promoció del govern andorrà Alguna cosa es mou a Andorra i creació de l’espec-
tacle WANTED. Preestrenat en el Festival Pleniluni (Torredembarra) i estrenat en el Festival COS de Reus.

2013 Direcció de l’espectacle de circ El gran chou amb la productora Crearum. Parella de clown temporada 
2013 al circ Sendaviva. A més de seguir fent l’espectacle Wanted .



Intèrprets

Sara Pons

Formada en dansa clàssica, contemporània i 
circ. Combina els seus estudis de dansa amb 
la formació de clown, alhora que ja entra a 
formar part de diferents grups d’investigació 
de clown. 

Des del 2007 s’interessa i indaga en els 
fonaments de la dansa Butoh, formant-se 
amb La Cia. Raravis d’Andrés Corchero i 
Rosa Muñoz, i també amb Constanza Brc-
nic, Carmen Torrent, Hisako Horikawa, Rhi-
zome Lee (subbody butoh school Himalaya) 
Irme Thorman i Yumiko Yoshioka, Akashi 
Maro.

En el clown destacar la formació rebuda de
Jango Edwars, Jonh Davison, Phillipe Gaulier. Ha treballat amb Cia. Itaka dansa, Colectivo no 
Apto, Cia. Malucada, Cia.Inuter a més de la creació de la pròpia companyia Cia.ElOtro. 

Ha participat en el Festival Barcelona en Butoh 2009-2011, el 2010 realitza un gira per Ale-
manya organitzada pel Festival Internacional de Solos de Sttugard amb el solo Always look at 
the sea guanyador del primer premi coreogràfic.

El 2013, entra a treballar en els espectacles infantils de la Cia. Nats Nus Dansa i participa en 
l’espectacle de circ de Circo Senda Viva.



Format com a músic,  mim, clown i malaba-
rista. 

Ha col·laborat en nombrosos espectacles de 
carrer, entre ells amb la Cia. Pallassos Peril-
lassos de Sabadell i Cia. Kamchàtka de teatre 
de carrer. 

Des de 2007 treballa la dansa Butoh com a 
una eina expressiva per a les seves creacions.

La seva formació en dansa la rep de la mà de 
Cia. Raravis,  Constanza Brcnic, Sua Urana i 
Rhizome Lee (Subbody Butoh School), Imre 
Thorman.

En el clown es forma, entre d’altres, amb 
David Gol, Moshe Cohen, Sergi Estebanell, 
S.Claramunt i Django Edwars. 

El 2013, com a Cia. ElOtro, assumeixen la 
direcció artística del nou espectacle del circ 
ambulant Circ de Senda Viva compagi-
nant-ho amb les actuacions de l’espectacle 
WANTED. 

Ricardo Morera

Intèrprets



          Contacte 
jordina@circulant.cat

+34 933 562 717
+34 616 504 410

www.circulant.cat

cia.elotro

circulantcircenmoviment

@circulant


