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Clown contemporani i teatre gestual de carrer

 

Trompez Cirkus Management 
Email : trompezcirkus@gmail.com 

Teléfono : +34 600 39 22 73  
Maria Soler  

mailto:trompezcirkus@gmail.com
mailto:trompezcirkus@gmail.com


Fané Solamente  

“Fané Solamente” neix en una expedició de circ social a Nova Zelanda el 2014, durant 
una improvització. No és fins 2016, en el marc del Festival d'Aurillac (França), on aquest 
comença a rodar en circuits professionals, començant per festivals com Aurillac, Chalon 
dans la Rue o MIMA Mirepoix, on és cridat per diferents festivals arreu del món. 
Un espectacle amb una trajectòria internacional destacada, passant per països com 
França, Bèlgica, Polònia, Romania, Rússia, Corea del Sud ... Des d'aleshores, l’hem vist 
créixer fins a omplir places i carrers d'Europa i més enllà del continent. 

 

 
Amb més de 300 representacions realitzades, Fané Solamente s'ha convertit en un 
espectacle amb moltíssima força, emoció i tendresa, on les paraules sobren. 
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Sinopsis :  
    
Un pallasso tendre i tranquil que vol és jugar. Jugar junts, fent cada espectacle únic i 
diferent. 
La improvització i el joc amb el públic així com la tècnica, van agafades de la mà. 
La tendresa i la calidesa del personatge fa que aquest connecti ràpidament amb el públic, 
endinsant-nos en el seu món. 

Fané Solament no es pot explicar, s'ha de viure. 
    
Un espectacle de clown contemporani i improvisació de l'artista Pau Palaus. 

Caracteristiques : 

• Espectacle de clown contemporani i teatre gestual de carrer i improvització. 
• Espectacle de carrer per a tots els públics. 
• Durada de l'espectacle: 45 minuts 
• Persones en escena: Pau Palaus  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Vida Artística :  

Pau Palaus comença com a clown d'una 
forma natural des de ben petit. La seva 
primera actuació és amb la banda de 
diables del seu poble, Breda, durant la 
celebració de la marató contra la pobresa 
a les edat de 13 anys. És en aquest 
moment on comença a fer petites 
actuacions en festes d'amics, festes 
populars ... sense plantejar-s'ho encara 
com a professió. 
Però com diu ell mateix: "Aquest món poc 
a poc t'enamora i t'enganxa d'una forma 
difícil d'explicar". 

Els primers anys de Pau com a clown se centren sobretot en el circ social, creant 
l'associació Contaminando Sonrisas, encara activa, de la qual és fundador, president i 
clown, i amb la qual ha viatjat pels cinc continents a llocs amb problemes humanitaris com 
els campaments de refugiats de Grècia, Turquia, Ceuta-Melilla, el Marroc, campaments de 
refugiats Sahrauís, Mauritània, Mali, Burkina Faso, Senegal, Birmània, Nova Zelanda ... 
deixant curs a la seva imaginació i improvisant al costat d'altres pallassos, companys de 
vida i professió. 

"Le Voyage" a Suwon (Corea del Sud) 

El 2015 crea el seu primer espectacle amb la 
companyia Contaminando Sonrisas, mateix nom que 
l'associació. Espectacle de clown i teatre gestual 
anomenat "Le Voyage", amb el qual actua molt a 
França des d'on és cridat per participar a Polònia 
(Ulica Festival) i Corea del Sud (Suwon Internacional 
Theatre Festival i Busan International PerformingArts 
Festival). 
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Paral·lelament, el 2016, crea el seu 
espectacle "Fané Solamente", encara 
en gira, també de clown i teatre 
gestual però aquesta vegada amb 
molta improvisació, tret que any rere 
any caracteritza més el seu treball. 
Durant 2017, treballa també en la 
companyia Cia. Ortiga amb 
l'espectacle" Kumulunimbu", amb el 
qual actuen sobretot per Catalunya i 
França.  

En 2018, Pau emprèn un nou viatge creatiu al costat del pallasso Fer Catastrofer, creant la 
companyia Bucraa Circus, amb l'espectacle "El Gran Final", al qual atorguen la 
coproducció del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. 
En aquest punt, Pau decideix separar la seva feina social del professional, optant per 
canviar el nom de la seva companyia a Cia.Pau Palaus i deixant el nom de Contaminando 
Sonrisas a l'associació. 

Actualment, amb la seva companyia Cia.Pau Palaus, 
treballa activament amb Fané Solamente, així mateix, 
es troba en el procés inicial de creació d'un nou 
espectacle que uneix les seves dues grans passions, 
l'ajuda a refugiats i el clown, i que pretén ser la 
Nena Síria campaments refugiats culminació d'anys de 
recerca personal i emocional de la seva pallasso, a on 
la improvisació marca totes les seves actuacions. Un 
espectacle basat en una nena Síria dels campaments 
de refugiats de Grécia amb Macedònia, i en una 
vivència personal (nena de la fotografia). Sota la 
direcció d'Adrian Schvarzstein i becat a residència 
per SeaChange Art amb Fira Trapezi Reus, Institut 
Ramon Lllull i Institut d'Estudis Baleàrics, vol barrejar les tècniques del clown 
contemporani, improvisació, teatre gestual i titelles. 

Alhora, inicia viatge amb "El Gran Final" de Bucraa Circus, amb l'estrena absulta al 
Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 2018.  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Fitxa Artística :  
     
• Creació i intèrpret: Pau Palaus 

• Producció: Cia.Pau Palaus 

• Vestuari: Cia.Pau Palaus 

• Escenografia: Cia.Pau Palaus 

• Música: Cia.Pau Palaus 

• Imatge corporativa: Maria Soler 

• Estrena absulto al Festival Internacional de 

Pallassos de Cornellà 2018. 

 

Fitxa Tècnica :  
      

• Espai de 5x5 metres mínim 

• Preferible al carrer del poble / ciutat i / o en 

places 

• Preferible sense escenari (per al joc amb la 

improvisació) 

• Públic frontal a semi-cercle 

Llum :  
   

• Si l'espectacle és en horari nocturn, es 

necessitarà equípo lumínic per part de 

l'organització 

Sò :  
   

• Equip de so per part de l'organització [dos 

altaveus amb cable llarg entrada mini-jack] 

• Tècnic de so per part de la companyia 

Altres necessitats:  
   

• Preferible horari tarda-nit 

• Proves de so a mínim una hora abans de l'actuació 

• Temps de muntatge: 10 minuts 

• Temps de desmuntatge: 10 minuts 

• Espai / sala per canviar-se, maquillar-se i 

escalfar 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Premis : 
   

• Millor espectacle al Festival Magdalena Circus 2018 (Castelló) 

• Millor espectacle pel públic al Festival Teahtre Aan Twater 2018 (Bèlgica) 

• Millor espectacle pel públic al festival Internacional Theatre Festival of Tula 2018 (Russia) 

Temporada 2018 :  

- 6 y 7 Marzo : Magdalena Circus Festival (Castellón) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 

- 2 al 15 Abril : Mostra d’Igualada Fira (Catalunya) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 12 al 16 Mayo : Festival Of New Theatre Arad (Rumania) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
- 24, 25 y 26 Mayo : Suwon International Theatre Festival (South Korea) - Le Voyage 

[Cia.PauPalaus]  
- 1, 2 y 3 Junio : BISPAF Busan International Performing Arts Festival (South Korea) - Le 

Voyage [Cia.PauPalaus]  

- 16 y 17 Junio : Theatre Ann Twater Festival (Belgium) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 

- 29 y 30 Junio : Clownia Festival (Catalunya) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 3 y 4 Julio : International Theatre Festival Turda (Rumania) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
- 20, 21 y 22 Julio : International Theatre Festival Tula (Russia) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus]  
[Ago, Sept y Oct : esidéncia de creación espectáculo “El Gran Final” en Cronopis Espai de Circ - Mataró] 

- 22 y 25 Agosto : Festival d’Aurillac (France) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 5, 6 y 7 Octubre : SSAF Seoul Street Arts Festival (South Korea) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
- 20 Octubre Estreno absoluto nuevo “El Gran Final” (co-producción con FIP Cornellà) : 

Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 2018 (Catalunya) - El Gran Final [Bucraá 

Circus] 

- 21, 22, 23 Diciembre : SIAM Festival (Tahiland) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 2 Enero : Sant Cugat Performin Arts Festival (Catalunya) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
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Premsa  :

Article de la revista Festa Cultura produïda per la companyia Xarxa Teatre, on parla del nostre pas pel ulica 
Festival 2017 (Polònia), amb els espectacles “Le Voyage" i Fané Solamente "
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Membre de :  
     
- APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) 
- CIRCAT (Internacionalització del Circ Català) 
- Redescéna  
- Professionals Arts Escèniques de La Selva
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