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Una invitació a no tenir por, a mostrar-nos tal com som, a acceptar els nostres 

defectes, i aprendre a riure'ns de nosaltres mateixos i amb els altres.

Claudio Levati presenta:

Un absurd show de clown que gira al voltant  

de la pregunta: Qui sóc? 

El protagonista es presenta al públic tal com és,  

mostrant totes les seves bogeries i capacitats  

per arribar a l'enlluernadora resposta: sigues qui vulguis ser!!

Finalment, el públic marxarà amb una gran certesa... sí ell pot, doncs jo també!



El protagonista serà  

des d'un imitador professional,  

a un assistent de súper heroi 

fins a doble d'actor famós.  

El fet es que sempre serà  

QUI VULGUI SER!

Un show que ofereix una divertida i 

espontània interacció amb el públic 

i amb l'espai urbà.  

El públic passarà de ser simple 

espectador a ser coprotagonista, 

perdent la seva timidesa per  

deixar-se portar i riure del joc.



FITXA TÈCNICA

Durada:   45 minuts

Format:   espectacle de carrer. Per carrer i sala.

Gènere:   Humor i teatre gestual. Parlat. Possible en castellà, català, anglès, italià

Públic:   Per a tots els públics. No infantil.

Mides mínimes:   5x4mt

So:   equip de so amb 2 P.A. i sortida de per connexió a ipod i un micròfon 

(preferiblement  inalàmbric) de mà i el peu de micro. A càrrec de 

l'organització. La companyia pot aportar.

FICHA ARTÍSTICA

 Autor, creador i direcció: Claudio Levati

 Assistent vestuari 
 i escenografia: Iolanda Llansò

 Fotografia: Josep Maria Mora

Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=6J8SYYrSw1U

Vídeo complet: disposem de vídeo, facilitem link i contrasenya

Web: http://www.circulant.cat/es/memix-cia-claudio-levati-2/

Facebook: https://www.facebook.com/memixshow



Claudio Levati neix a Itàlia el 1975 on comença els seus estudis artístics. Primer amb 

la música clàssica, principalment piano i guitarra. La seva carrera com a actor s'inicia 

amb estudis de commedia dell'arte i el teatre de la improvisació, i entra a formar 

part com actor professional del "matx de la improvisació teatral" a Itàlia. 

Els seus formadors en el món del clown i del teatre de carrer son actors de primera 

línia en aquest gènere: Jango Edwards, Peter Ercolano, Eric de Bont, Ian Algie, 

Loco Brusca, Johnny Melville i Adrián Schzvarstein. 

Al 2004 es trasllada a Barcelona, on resideix actualment, sempre actuant al carrer 

i en  espectacles de cabaret i participant en diversos festivals. Entra a formar part 

de companyies catalanes i d'altres de les que és cofundador en les que segueix 

actiu després de 13 anys. 

Cia. Kamchatka (www.kamchatka.cat) com a membre cofundador i amb la qual 

ha obtingut un reconeixement artístic internacional i un gran recorregut en el 

món del teatre de carrer. Amb més de 4 creacions, el 2014 va ser programada a la 

programació IN del Festival de Teatre d'Aurillac.

Cia. Wandering Orquestra (http://sergiestebanell.com/project/wandering-

orquesta/) amb l'espectacle del mateix títol estrenat al Festival Fira Tàrrega el 

2012 present en més de 10 països i 100 funciones.

Cia. Xirriquiteula Teatre (www.xirriquiteula.com/papirus/index_es.html) amb 

l'espectacle "Papirus" de teatre gestual i sala que segueix en gira després de 10 anys. 

Cia. Fadunito (www.fadunito.com) amb l'espectacle itinerant "+75" i col.laborant 

en altres produccions seves. 

Amb tot aquest bagatge personal el 2015 es posa en creació de la seva proposta 

més personal, MeMIX el seu primer espectacle sol. Estrenat el 2016, a l'estranger, al 

Festival Passage de Helsingor a l'agost del 2016 i al territori espanyol, a la tardor al 

Festival Poblenou de Barcelona, dedicat a la creació contemporània. 

L'espectacle segueix en gira de presentació  

i el 2017 es premiat al Milano Clown Festival d'Itàlia.

Claudio Levati
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"Sigues com tu ets, 
de manera que puguis 
veure  qui ets i com 
ets. Deixa per un 
moment el que has de 
fer i descobreix el que 
realment fas.

Arrisca una mica si 
pots. Digues les teves 
pròpies paraules. 
Pensa els teus propis 
pensaments. 

Sigues el teu propi Ser. 

Descobreix. Deixa que 
el teu pla sorgeixi de 
dins teu".    

Fritz Perls, 
neuropsiquiatra


