
L'ATRACCIÓ

Cia. La Intrèpida 



Espectacle de carrer parcialment itinerant 

 

Teatre de carrer i clown

 

 45 minuts 

 

Tots els públics

 

Espectacle en procés de creació

 

 

 



FITXA ARTÍSTICA
Creació  i interpretació:

 Marta Renyer i Eric Rieu

 

Direcció: Pep Vila

 

Producció: Cia. La Intrèpida i

Cia. Toc Toc Théâtre

 

Col·laboren: Estat Particular i

Centre Cívic Besós

 

 

 

 

 



SINOPSIS (PROVISIONAL)

 

Carmen i Igor porten tota la vida treballant de firaires, amb la

seva atracció de pesca d'aneguets grocs. Porten com poden la

rutina de vendre il·lusió...

 

Un espectacle d'humor on la vida social i la íntima no tenen

fronteres.

 

 

 

 

 



L'ESPECTACLE:

PART ITINERANT:

 

En busca de l'indret ideal on muntar l'atracció.

PART ESTÀTICA:

 

Muntatge i obertura de l'atracció al públic.



NECESSITATS TÈCNIQUES:
 

 

Espaci escénic (per part estàtica): 10 m x 10 m

Preferible tindre una paret de fons i terra pla

Punt de llum 16 A

 il·luminació: general si és de nit

Temps muntatge/desmuntatge: 1h /1h



LA COMPANYIA: LA INTRÈPIDA
Companyia franco/catalana de teatre gestual i clown, formada

al 2012 a Barcelona, de la mà de Marta Renyer i Eric Rieu.

 

Han creat diferents espectacles amb els quals han actuat

arreu: Circ Bingo i Olivia, Oh Mar, ALERTA! i Cabaret

Indiscret.

 

Treballen ciom equip creatiu en els guions i direcció dels

espectacles de la Cia. Voilà desde 2016.

 

 

 

 

 



 

 

ERIC RIEU (França) 1970

 

Ve del món del circ i del pallasso, i és un apassionat de

l'escenografia. 

 

Format com a pallasso amb Karina Bonan, Christophe Thellier,

Jango Edwards, E. Sembeley i  Pep Vila entre d'altres.

 

Ha treballat com pallasso, músic i malabarista en difrents circs

a Bèlgica i França (Tas la balle i Cirk'nCo) del 2006 al 2012.

Col·labora com a professor de mim i malabars amb l'escola

Cirk'nCo d'Agen, França, desdel 2006 fins l'actualitat. Artista

col·laborador de Pallassos Sense Fronetres expedició Angola.

 

 Desdel 2016 treballa com actor amb la Cia. Voilà a Bcn.

 

 

 



MARTA RENYER ( Tarragona, 1985 )

 

Formada en teatre gestual Lecoq a Berty Tovias, Barcelona.

Com a pallassa s'ha format amb Pep Vila, Christophe Thellier,

Fanny Giraud, Nola Rae, Anton Valen i Norman Taylor entre

d'altres.

 

Al 2012 comença a actuar amb els seus propis espectacles tant

de sala com de carrer, que s'han vist a  Àustria, França i

Portugal.  

 

Treballa de pallassa d'hospital amb Pallapupas i col·labora

amb Pallassos Sense Fronteres, ha fet expedicions al Liban,

Jordania i Angola



EL DIRECTOR: PEP VILA
 

Torroella de Montgrí (Girona), 1960

  Ha participat  en diversos cursos de formació teatral amb

PhilippeGaulier, Pierre Byland, Ferruccio Soleri, Michael

Dellaire,Lilo Baür, John Strasberg, Norman Taylor…

 

Forma part de Els Joglars entre 1999 i 2007, participa com actor

als especiales  Daaalí (1999) La trilogía (2001), El retablo de las

maravillas (2004) i En un lugar de Manhattan (2005). Al 2002 participa

en la película de Els Joglars ¡Buen viaje, Excelencia!,amb guió i

direcció d'Albert Boadella. 

 

S' ha encarregat de la direcció escènica de Zic, zac, zuc (premi ciudad

del teatro) con La Carota y Destemps (premi ciudad del teatro).  Tal

com sóc con Pere Hosta, Despido improcedente con Cal y Canto

Teatro,La loka historia de Frankenstein premio Oh! De las artes

escenicas de Asturias al mejor espectáculo infantil, con Acar Teatro,

Pensión Edén y QuinaBarra! con “Estat Particular”.

 

També ha ajudat a la creació de personatges i espectales de:

Ganso&cia; Cia, Xirriquiteula Teatre, La Funcional Teatre, Personal

Training,Pere Hosta, Loco Brusca, XaropClown, Cia. Ortiga…

 

En l'àmbito pedagògic ha estat cofundador de  l'escola de Teatre de

Girona “El Galliner”, on impateix les materies de clown i doc teatral. 

 Entre 1997 i 2000 ell·abora una proposta pedagògica “la búsqueda del

propio clown”, amb el títol de: cursos d'imbecilitat. 

Des de 2001 imparteix  classes, cursos i tallers en la majoria de ciutats

espanuoles. Al  2007 crea “Estat Particular”, espai d'investigació,

formació i creació escència a Tor(Girona), on desenvolupa treballs

d'investigació pedagògica i creació escènica. 

 

 



CALENDARI CREACIÓ
 Setembre 2018- abril 2019

Residència creació a Estat Particular

2019

Abril

1º mostra part itinerant work in progress

BUUUF Festival, Alcoletge

 

Maig - Juliol

Residència creació Viver a C.C. Besós, Bcn

Residència creació Estat Particular

 

Mostres work in progress:

12 juliol Bcn dins del cicle Riure, C.C.Besós

20 juliol Festival kaleka Skratch, Lekeitio.

 

ESTRENA OCTUBRE 2019

 

 

 



Col·laboren:
Estat 

Particular

cialaintrepida@gmail.com      +34 628 920 670


