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És un espectacle festiu per a tots els públics.
 

En un moment on les retallades són un hàbit pels de dalt, on la corrupció i la
repressió formen part de la rutina, on la solitud persisteix cada vegada més en
l'individu de la nostra societat, i on les tensions entre individus estan a flor de
pell... el canvi és necessari. I riure perquè això sigui possible, també.

TOT SOL... I NÚVOL barreja la ficció i la realitat. O més ben dit, transforma la
realitat en ficció. Un pallasso innocent, però conscient de la situació actual,
arriba per a fer passar una estona agradable.

TOT SOL... I NÚVOL és un espectacle proper i molt humà, on tothom s'hi
sentirà identificat. El seu nom ho indica tot: TOT SOL en busca de diversió,
d'entreteniment i de no avorriment; TOT SOL en busca d'un indret, d'amor i de
felicitat; En definitiva, TOT SOL en busca de... companyia. I NÚVOL per tots
aquells somnis i desitjos, per totes aquelles il.lusions, per tots aquells
objectius... I NÚVOL per allò que ens agradaria dir i no ens atrevim, o per allò
que volem expressar i no ens deixen...

Tot sol... i núvol



Un pallasso, una cadira i una maleta: tres companys de viatge. Quan
estan sols s'aturen, seuen i contemplen. Ara fa sol, ara fa núvol i ara
sol... i núvol. Un pallasso innocent, però conscient, que té qualsevol
recurs per a combatre l'avorriment; Una cadira per a seure, per a jugar,
per a ballar, i per a mil històries més; I una maleta que no sabem què
hi ha a dins.
TOT SOL... I NÚVOL transforma la realitat en ficció. TOT SOL en busca
de... companyia; I NÚVOL per allò que ens agradaria dir i no ens
atrevim. TOT SOL... I NÚVOL, un espectacle proper i molt humà, on
tothom s'hi sentirà identificat.

TEASER versió carrer

Sinopsis

TEASER versió sala

https://vimeo.com/244335297
https://vimeo.com/301893801


CREACIÓ I DIRECCIÓ: Cia Le Puant
CLOWN: Adrià Viñas
TÈCNIC DE SO: Neilor Moreno

ESCENOGRAFIA I ATREZZO: Adrià Viñas, Ada González i Marc Salicrú
DISSENY DE SO: Damià Duran i Mario Andrés
DISSENY I TÈCNIC D'IL.LUMINACIÓ: Mario Andrés
ASSESSORAMENT DE MOVIMENT: Xavier Palomino
ASSESSORAMENT DE MÀGIA: Jordi Pota (Mag Pota)
IMATGE CORPORATIVA: Miquel Samaniego

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ: Maria Rueda Mas (L'Embarral) 

AGRAÏMENTS: Gloria Díez, Isaac Planas, Anna Ma Puntí, Josep Ma Viñas,
Circulant Circ en Moviment, Isaac Domínguez (Fes+Chapeau), Anna Pérez Moya,
Anna Palau, Sergi Ezquerra, Cia Ortiga, Cia Nyip i Nyap, Cia Sabanni, Blanca
Pascual, Festival Internacional Fes+Chapeau i Ateneu Candela de Terrassa.

Fitxa artística



Espai escènic:
- 4 x 4 mínim
- Escenari. (Amb escala lateral)
(En cas de no escenari, delimitar la
zona)

So:
- Equip de so amb entrada minijack
- 2 P.A.

Il.luminació:
- Llum bàsica (Carrer i en cas de NIT)
- Llum específica (Sala)

Altres:
- Vestuari o lloc per canviar-se
- Amb MIRALL
- 2 Ampolles d'aigua

Què aporta la Cia:
- Tècnic de so + PC
- Opció a portar equip de so propi
amb cablejat corresponent

DADES ESPECTACLE

Duració:
Carrer 40 min / Sala 50 min

Gènere: 
Clown contemporani / Teatre gestual

Públic: 
Tots els públics

Idioma: 
Sense parla

Fitxa tècnica



Des de 2015, la Cia Le PUANT porta als escenaris un treball de creació que
explora diferents disciplines principals com el clown contemporani i el teatre
físic, i explorant altres terrenys com el teatre visual, la dansa i l'acrobàcia.

Le PUANT neix per encàrrec, però també per la necessitat d'aprenentatge en
solitari. Sortir al carrer i provar totes aquelles inquietuds i idees amb un públic
que et desconeix per complert. És així com a poc a poc s'adona que té un
espectacle creat, que li posa el nom de Tot sol... i núvol. Més endavant rebrà el
premi Millor Actor en el IX Festival de Teatre Independent de Barcelona i realitzarà
més de cent actuacions que porta avui dia. 

La companyia neix en mans d'Adrià Viñas, que ha treballat en diferents
projectes artístics molt diferents, com teatre físic a la Cia Moveo, teatre
multidisciplinari amb Les Impuxibles, teatre gestual amb Cia Voltäla,
commedia dell'arte amb Cia La Palpebra o clown més clàssic amb Cia Nyip &
Nyap, entre altres.

Cia Le PUANT



CONTACTE

Maria Rueda Mas 
L'Embarral 
www.embarral.com
espectacles@embarral.com
+34 627 461 240 
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