
Només queden les parets, brutes i arrugades. 

El pallasso, ens fa còmplices de la persona que l’habita 
per connectar amb el fracàs, 

la solitud i la nostàlgia amb ingenuïtat i descar. 
Un relat esbojarrat, íntim i humà que ens parla de llibertats, 
d'adversitat, de cruesa, i de pasió per una vida de circ errant.

Un espai físic i  temporal on tot és possible, 
que barreja les arts del clown, el teatre de gest i
 la música en directe amb piano, veu i clarinet;

El més difícil encara,
El creure en  lo increíble,

Endinsar-se en la boira i anar més enllà...

ZLOTY



Zloty parla de la història de dos personatges, ex components d'una antiga troup de circ ambulant de principis del 
segle passat.

Dos personatjes que es queden sense ofici, despres que una forta tormenta els hi destrossa la carpa, deixant-los amb 
l'espai on succeia el seu espectacle, només amb les parets malmeses i obligant-los a parar de treballar.

En aquest punt, els componets de la troup es veuen abrumats i desemparats, i aquí comença el seu fracàs, la seva agredolça  decadència.
La companyia es dissol. 

Ara, només queden ells dos, les ànimes més innocents i inconscients del grup, el pallasso  la música que, a remolc amb la seva carpa 
trencada i el camió amb el que movíen el circ, fan camí, per innèrcia, sense rumb, observadors d'un món cambiant....

No poden deixar de ser el que sempre han sigut, així que intenten per 
sobre de tot, SEGUIR, refugiant-se en la professió, el riure. 

En l'anel de camí, el camió, l'únic que semblava seguir endavant i no abandonar-los mai, s'espatlla.

I aquí comença ZLOTY;
En el propòsit d'arrencar el camio, es on, sense pretendre-ho, ens mostren la seva historia, com han arribat fins 

aquí, la seva vida en llibertat i els seus defectes, intentant, sigui com sigui, engegar el camió i SEGUIR. Ho 
aconseguiran? 

Un pallasso que es despulla per mostrar-nos lo que hi ha darrera la màscara, "maquillant-se i desmaquillant-se", 
ja que l'ofici ja es part inseparable d'ell. 

La música, composada exclusivament per Zloty, ens acompanya emocionalmet i ens reforça el que succeeix en 
cada escena. Com aquests dos personatges, que s'acompanyen, s'ajuden i es reforçen. A la seva manera....

Treballem amb una posada en escena poètica i potent, amb el contacte amb l’espectador. 
Amb la vulnerabilitat que ens humanitza. 

Amb la complexitat de la senzillesa. 
Amb lo entranyable per real, lo que persisteix dins de cadascú quan tot s’acaba... quan es tanca el telo. 

I es també per això, que Zloty succeeix en un petit espai tancat on la respiració, el tacte i la mirada no poden no 
trobar-se. 



MOLT MÉS QUE UN ESPECTACLE...

ZLOTY es un petit circ itinerant pensat per realitzar-se a l'espai públic o en un entorn rural, sempre en horari nocturn.
Consta d'una carpa de 10 metres de diàmetre amb grades per a un aforament de 120 persones.

Integrat al projecte i com a part activa de l'espectacle, i seguint la mateixa estètica hi torbem el forn de llenya amb bancs i taules on el 
públic al sortir de l'espectacle, podrà disfrutar d'un petit bar-restaurant amb poca oferta però amb gran qualitat de producte;

tres opcions diferents de pizza al tall (sempre amb opció vegetariana), cervesa artesana de El Montseny, vi D.O. Empordà i suc de poma 
ecològic , tot amenitzat per concerts de petit format de diferents artistes convidats i de la pròpia companyia.

Prèvi a l'especatcle, realitzem un petit acte performàtic i itinerant pels carrers de la ciutat o del poble, rememorant la tradició de com el 
circ arribava antigament. Aquest acte serà dut a terme amb el camió de bombers i els personatges de l'espectacle que faran una 

enganxada de cartells anunciant les hores de les funcions  i diferentes escenes integrant els llenguatges del clown i la música en viu. 
(Es farà una sortida per cada dia de representació en horari de migdia.)

CAL DESTACAR QUE...

La companyia s'encarrega de tota la part tècnica, tant a nivell de material com de muntatge i desmuntatge.
El festival o programador, només ens ha de facilitar un punt d'aigua i un punt de llum (connexió elèctrica) de 4.500 wats aproximadament 

d'entrada monofàsica. 
A nivell d'allotjament, la companyía també és autònoma.

La companyia proposa una visita tècnica prèvia a la programació per tal de decidir conjuntament l'espai ideal per a la proposta.

Espectacle adherit a Programa.cat



FITXA ARTÍSTICA  

Idea original i direcció : Pau Palaus 
Mirada externa : Adrian Schvarzstein 
Clown : Pau Palaus 
Composició musical : Artur Bogunya i Maria Soler
Interpretació musical en escena (Piano, clarinet i veu)  : Maria Soler 
Disseny tècnic i construcció d’espai : Helios Armengol 
Disseny i construcció escenografia : Cia. Pau Palaus 
Disseny i confecció vestuari : Rosa Solé "La Nena de la Perla"
Paleta de colors : Cia.Pau Palaus i Rosa Solé
Disseny Il·luminació : Boi Estafanell

Col·laboració econòmica : 
Fira Tàrrega 

Còmplices :
Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt 
Fundació La Plana (Santa Maria d’Oló)
Festival Escena Poblenou
Festival Circpicat (Alpicat)
Cal Gras Residència d'Artistes (Avinyó)
Festival Flors i Violes (Palafrugell)
Un Kilo dCirque (Ariege,Fr)
La Grangette (Montbrune-Bocage)
Saint Michel de l'Art (Fr)
La Minoterie de Gardouch (Fr)

Escritura normes poètiques entrada al circ:  Danilo Facelli
Construcció escenografía textil : Rosa Solé "La Nena de la Perla"

Co-producció 
Suport a la Creació Fira Tàrrega (Programa Guaret) 



 FITXA TÈCNICA 

- Número d’artistes en escena : 2
- 1 tècnic de llum i sò + 1 tènic de muntatge
- Duració : 50 minuts aprox.
- Llenguatges : Clown, teatre gestual i música en viu
- Format : fixe – mitjà
- Espai : Semi-carpa/Tancat de tela i fusta amb grades de forma circular en ¾.
- On es situa : carrer i espais no convencionals
- Públic : Tots els públics (s’aconsella a partir de 6 anys)
- Aforament : 120pax
- Dimensions espai total (grades incloses) : espai circular de 10 m de diàmetre
- Dimensions espai útil necessari : 20m de diàmetre
- Terra : Pla i llis (no hi clavem res)
- Temps de muntatge : 4 hores
- Temps desmuntatge : 3 hores i mitja
- Franja horària d’actuació : capvespre – nit

La companyia aporta : 

Carpa sense sostre 
Grades 
Equip de so 
Equip de llums 
Piano elèctric 
Camió de bombers Mercedes antic ( com a escenografia i com a vehicle de desplaçament i 
vivenda de la companyia ) 
Forn de llenya amb servei de bar per gaudir-ne al finalitzar l'actuació, acompanyats de 
concerts de petit format en viu.

Necessitats a aportar per el festival/organització : 
- Dues preses de corrent de 16 ampers entrada chuco
- Aigua embotellada
- Dos regidors d'espai



QUI SOM?

Som en Pau Palaus i la Maria Soler, companys de vida i creadors de la companyia Cia.Pau Palaus. 
Pau Palaus es dedica al món del clown des de fa 9 anys, treballant en festivals de gran reconeixament tant a nivell nacional com internacional 

en els 5 continents. 
President, fundador i actiu membre de l'Associació de Circ Social Contaminando Sonrisas.

Maria Soler és la música de la companyia, va estudiar conservatori especialitzant-se en piano i veu. 
I en Riu, el nostre fill (2 anys).

Ens acompanyen l'Alex, la Roser i el seu fill Kau (1 any), equip tècnic i de montatge i ànimes de l'annexe de l'especatcle Zloty, un muntatge 
organic amb la mateixa estèctica que la infraestructura del muntatge teatral, un petit restaurant amb forn de llenya on la gent pot disfrutar de 

menjar i beguda de qualitat, amb concerts de música en directe realitzats per la Maria i músics convidats. 

Som una companyia catalana i vivim a Arbúcies, un petit poble de la província de Girona al llindar entre el Parc Natural del Montseny i la Serra 
de les Guilleries. Un paratge preciós en plena naturalesa on hi estem construint un centre de residències de creació artística. 







CONTACTE 

Maria Soler Carrasco 
E. paupalaus@trompezcirkus.com

T. +34 600 392 273 - +34 644 48 22 24
https://www.ciapaupalaus.com

cia.

pau palaus

mailto:paupalaus@trompezcirkus.com
https://www.ciapaupalaus.com/
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