Pot
ser
no hi
ha
final
Espectacle de_circ

Pot
ser
no hi
ha
final

Pot ser n o h i h a fi na l

Projecte
a
r
t
í
s
t
i
c
acrobàcies

És així com existim 			

Després de mirar al passat en l’anterior
espectacle “Quan no tocàvem de peus a
terra...”, ara a Circ Pistolet, ens mirem el
present.
I ho fem conscients del nostre passat, i sobretot del nostre incert futur, encara més en
aquests temps de bogeria pandèmica...

és així com resistim.

I és per tot això que a “Potser no hi ha final”
ens hem volgut posar seriosos.
Volíem parlar de coses serioses i profundes,
de la nostra filosofia de vida, d’autosuperació personal i col·lectiva, volíem parlar de les
nostres creences i les nostres intimitats.
Volíem parlar poèticament de l’horitzó, com
a metàfora d’allò que ens empeny a caminar
sempre endavant...
Volíem un músic de de veritat que estigués
amb nosaltres a escena

música

Conscients que ja comencem a tenir passat,
però convençuts que encara ens queda tot
un futur per explorar i avançar tècnicament i
artísticament.
Volem seguir treballant els nostres personatges de clown sense maquillatge, entre
l’Enric Petit (August) i el Tomàs Cardús (Carablanca) i amb la incorporació del Marc Hidalgo (noi dels encàrrecs) i del Sergi Estella
(músic-xaman-mestre de cerimònies-onemanband).

I el resultat ens ha sorprès...però ens ha
sortit tot el contrari

molta

La nostra intenció és seguir treballant el circ
i el clown d’una manera rigorosa i tècnica,
tot revisitant el circ tradicional d’una manera moderna, al pur estil de Circ Pistolet, per
fer un espectacle d’acrobàcies d’alt voltatge,
amb música en directe, amb molta picardia,
i ple de riures i somriures per grans i petits.
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tenim un músic que es fa ell mateix les guitarres amb escombres i calaixos vells...
tenim una acròbates que no saben on han
d’anar
Parlem de tot menys de coses serioses

Perquè som així.
Som els Pistolet
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És així com existim 			

Després de mirar al passat en l’anterior
espectacle “Quan no tocàvem de peus a
terra...”, ara a Circ Pistolet, ens mirem el
present.
I ho fem conscients del nostre passat, i sobretot del nostre incert futur, encara més en
aquests temps de bogeria pandèmica...

és així com resistim.

I és per tot això que a “Potser no hi ha final”
ens hem volgut posar seriosos.
Volíem parlar de coses serioses i profundes,
de la nostra filosofia de vida, d’autosuperació personal i col·lectiva, volíem parlar de les
nostres creences i les nostres intimitats.
Volíem parlar poèticament de l’horitzó, com
a metàfora d’allò que ens empeny a caminar
sempre endavant...
Volíem un músic de de veritat que estigués
amb nosaltres a escena

en directe

Conscients que ja comencem a tenir passat,
però convençuts que encara ens queda tot
un futur per explorar i avançar tècnicament i
artísticament.
Volem seguir treballant els nostres personatges de clown sense maquillatge, entre
l’Enric Petit (August) i el Tomàs Cardús (Carablanca) i amb la incorporació del Marc Hidalgo (noi dels encàrrecs) i del Sergi Estella
(músic-xaman-mestre de cerimònies-onemanband).

I el resultat ens ha sorprès...però ens ha
sortit tot el contrari

picardia

La nostra intenció és seguir treballant el circ
i el clown d’una manera rigorosa i tècnica,
tot revisitant el circ tradicional d’una manera moderna, al pur estil de Circ Pistolet, per
fer un espectacle d’acrobàcies d’alt voltatge,
amb música en directe, amb molta picardia,
i ple de riures i somriures per grans i petits.
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tenim un músic que es fa ell mateix les guitarres amb escombres i calaixos vells...
tenim una acròbates que no saben on han
d’anar
Parlem de tot menys de coses serioses

Perquè som així.
Som els Pistolet
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Projecte
artístic

És així com existim 			

Després de mirar al passat en l’anterior
espectacle “Quan no tocàvem de peus a
terra...”, ara a Circ Pistolet, ens mirem el
present.
I ho fem conscients del nostre passat, i sobretot del nostre incert futur, encara més en
aquests temps de bogeria pandèmica...
Conscients que ja comencem a tenir passat,
però convençuts que encara ens queda tot
un futur per explorar i avançar tècnicament i
artísticament.
Volem seguir treballant els nostres personatges de clown sense maquillatge, entre
l’Enric Petit (August) i el Tomàs Cardús (Carablanca) i amb la incorporació del Marc Hidalgo (noi dels encàrrecs) i del Sergi Estella
(músic-xaman-mestre de cerimònies-onemanband).
La nostra intenció és seguir treballant el circ
i el clown d’una manera rigorosa i tècnica,
tot revisitant el circ tradicional d’una manera moderna, al pur estil de Circ Pistolet, per
fer un espectacle d’acrobàcies d’alt voltatge,
amb música en directe, amb molta picardia,
i ple de riures i somriures per grans i petits.

és així com resistim.

I és per tot això que a “Potser no hi ha final”
ens hem volgut posar seriosos.
Volíem parlar de coses serioses i profundes,
de la nostra filosofia de vida, d’autosuperació personal i col·lectiva, volíem parlar de les
nostres creences i les nostres intimitats.
Volíem parlar poèticament de l’horitzó, com
a metàfora d’allò que ens empeny a caminar
sempre endavant...
Volíem un músic de de veritat que estigués
amb nosaltres a escena
I el resultat ens ha sorprès...però ens ha
sortit tot el contrari
tenim un músic que es fa ell mateix les guitarres amb escombres i calaixos vells...
tenim una acròbates que no saben on han
d’anar
Parlem de tot menys de coses serioses

Perquè som així.
Som els Pistolet

U
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n espectacle d’acrobàcies
d’alt voltatge, amb música en
directe, amb molta picardia.
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És així com existim 			

Després de mirar al passat en l’anterior
espectacle “Quan no tocàvem de peus a
terra...”, ara a Circ Pistolet, ens mirem el
present.
I ho fem conscients del nostre passat, i sobretot del nostre incert futur, encara més en
aquests temps de bogeria pandèmica...
Conscients que ja comencem a tenir passat,
però convençuts que encara ens queda tot
un futur per explorar i avançar tècnicament i
artísticament.
Volem seguir treballant els nostres personatges de clown sense maquillatge, entre
l’Enric Petit (August) i el Tomàs Cardús (Carablanca) i amb la incorporació del Marc Hidalgo (noi dels encàrrecs) i del Sergi Estella
(músic-xaman-mestre de cerimònies-onemanband).
La nostra intenció és seguir treballant el circ
i el clown d’una manera rigorosa i tècnica,
tot revisitant el circ tradicional d’una manera moderna, al pur estil de Circ Pistolet, per
fer un espectacle d’acrobàcies d’alt voltatge,
amb música en directe, amb molta picardia,
i ple de riures i somriures per grans i petits.
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és així com resistim.

I és per tot això que a “Potser no hi ha final”
ens hem volgut posar seriosos.
Volíem parlar de coses serioses i profundes,
de la nostra filosofia de vida, d’autosuperació personal i col·lectiva, volíem parlar de les
nostres creences i les nostres intimitats.
Volíem parlar poèticament de l’horitzó, com
a metàfora d’allò que ens empeny a caminar
sempre endavant...
Volíem un músic de de veritat que estigués
amb nosaltres a escena.
I el resultat ens ha sorprès...però ens ha
sortit tot el contrari.
Tenim un músic que es fa ell mateix les guitarres amb escombres i calaixos vells.
Tenim una acròbates que no saben on han
d’anar.
Parlem de tot menys de coses serioses.
Perquè som així.
Som els Pistolet
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Projecte
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És així com existim 			

Després de mirar al passat en l’anterior
espectacle “Quan no tocàvem de peus a
terra...”, ara a Circ Pistolet, ens mirem el
present.
I ho fem conscients del nostre passat, i sobretot del nostre incert futur, encara més en
aquests temps de bogeria pandèmica...
Conscients que ja comencem a tenir passat,
però convençuts que encara ens queda tot
un futur per explorar i avançar tècnicament i
artísticament.
Volem seguir treballant els nostres personatges de clown sense maquillatge, entre
l’Enric Petit (August) i el Tomàs Cardús (Carablanca) i amb la incorporació del Marc Hidalgo (noi dels encàrrecs) i del Sergi Estella
(músic-xaman-mestre de cerimònies-onemanband).
La nostra intenció és seguir treballant el circ
i el clown d’una manera rigorosa i tècnica,
tot revisitant el circ tradicional d’una manera moderna, al pur estil de Circ Pistolet, per
fer un espectacle d’acrobàcies d’alt voltatge,
amb música en directe, amb molta picardia,
i ple de riures i somriures per grans i petits.
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és així com resistim.

I és per tot això que a “Potser no hi ha final”
ens hem volgut posar seriosos.
Volíem parlar de coses serioses i profundes,
de la nostra filosofia de vida, d’autosuperació personal i col·lectiva, volíem parlar de les
nostres creences i les nostres intimitats.
Volíem parlar poèticament de l’horitzó, com
a metàfora d’allò que ens empeny a caminar
sempre endavant...
Volíem un músic de de veritat que estigués
amb nosaltres a escena
I el resultat ens ha sorprès...però ens ha
sortit tot el contrari
tenim un músic que es fa ell mateix les guitarres amb escombres i calaixos vells...
tenim una acròbates que no saben on han
d’anar
Parlem de tot menys de coses serioses

Perquè som així.
Som els Pistolet

Cia. Circ Pistolet
Circ Pistolet / Enric Petit 620 717 278 /info@circpistolet.cat
Enric Petit 620 717 278
circpistolet@gmail.com
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el “cielu” és
“asul”,
les vaques
pasturen
i ensenyen el
cul”

És així com existim 			

Després de mirar al passat en l’anterior
espectacle “Quan no tocàvem de peus a
terra...”, ara a Circ Pistolet, ens mirem el
present.
I ho fem conscients del nostre passat, i sobretot del nostre incert futur, encara més en
aquests temps de bogeria pandèmica...

Conscients que ja comencem a tenir passat,
però convençuts que encara ens queda tot
un futur per explorar i avançar tècnicament i
artísticament.

Volem seguir treballant els nostres personatges de clown sense maquillatge, entre
l’Enric Petit (August) i el Tomàs Cardús (Carablanca) i amb la incorporació del Marc Hidalgo (noi dels encàrrecs) i del Sergi Estella
(músic-xaman-mestre de cerimònies-onemanband).
La nostra intenció és seguir treballant el circ
i el clown d’una manera rigorosa i tècnica,
tot revisitant el circ tradicional d’una manera moderna, al pur estil de Circ Pistolet, per
fer un espectacle d’acrobàcies d’alt voltatge,
amb música en directe, amb molta picardia,
i ple de riures i somriures per grans i petits.
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és així com resistim.

I és per tot això que a “Potser no hi ha final”
ens hem volgut posar seriosos.
Volíem parlar de coses serioses i profundes,
de la nostra filosofia de vida, d’autosuperació personal i col·lectiva, volíem parlar de les
nostres creences i les nostres intimitats.
Volíem parlar poèticament de l’horitzó, com
a metàfora d’allò que ens empeny a caminar
sempre endavant...
Volíem un músic de de veritat que estigués
amb nosaltres a escena
I el resultat ens ha sorprès...però ens ha
sortit tot el contrari

tenim un músic que es fa ell mateix les guitarres amb escombres i calaixos vells...
tenim una acròbates que no saben on han
d’anar
Parlem de tot menys de coses serioses

Perquè som així.
Som els Pistolet
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Sinopsi

“les prades són verdes 				

el “cielu” és “asul”

Un escenari desordenat...els acròbates arriben tard...i el músic, on és?
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou espectacle.
Un portor que mana i ho vol controlar tot i que ningú li fa cas...
Un àgil-verticalista desmanegat, juganer i amb molt de ritme...
Un acròbata novell i despistat i amb poca auto-estima...
I un músic amb deliris de grandesa i records d’un passat millor...
Que en pot sortir d’aquest còctel tan divers i explosiu?
S’arribaran a posar d’acord per fer l’espectacle?
Seran capaços d’encadenar més d’una figura sense equivocar-se?
Tindrà final tanta ximpleria?
Un gran viatge delirant que ens fa viatjar des de Kentucky a Montserrat i cap a Missouri
altre cop, de l’oest americà fins a Andalusia i de Terrassa a Rubí via Londres!
Un espectacle a ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula, verticals, mini-bàscula i
equilibris de mans a mans en duo i trio!

Circ Pistolet / Enric Petit 620 717 278 /info@circpistolet.cat
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Trajectòria
2008 			

Som al 2008, i de la trobada de l’Enric Petit i
la Rat Serra, neix Circ Pistolet.
Junts creen el primer espectacle de la
companyia, “Sobre Rodes”, que fan girar per
Catalunya, Espanya i França amb més de 150
representacions.
El 2009 el Tomàs entra a formar part de la
Cie XY i participa a la creació col·lectiva de
l’espectacle “Le Grand C” que amb més de
300 representacions el porta de gira per tot
el món.
L’espectacle “Le Grand C” guanya el premi
Ciutat de Barcelona de Circ l’any 2012.
A partir de l’any 2010, l’Enric i el Tomàs es
retroben i comencen a entrenar i a posar en
comú els coneixements adquirits.
Tot plegat, porta a una ampliació de la companyia fins a formar un col·lectiu acrobàtic
de 6 persones, amb els quals creen l’espectacle de carrer “Cabaret Pistolet” i l’espectacle de sala “Incert”, aquest últim guardonat
amb el Premi Zirkolika al millor espectacle
de circ de l’any 2014.
A principis de l’any 2017 l’Enric i el Tomàs es
llencen a la creació de “Quan no tocàvem de

12

2020

peus a terra...” una autobiografia de la seva
amistat en clau de circ, que gira al voltant de
tres eixos principals: els equilibris, l’amistat i la fusta, tot ben lligat com un gran joc
d’aventures.
A finals de l’any 2017, l’espectacle “Quan no
tocàvem de peus a terra” va ser guardonat
amb el premi Zirkolika al millor espectacle
de circ de carrer de l’any 2017.
De moment l’espectacle segueix en actiu i ja
porta més de 150 representacions, a Catalunya, Espanya, Itàlia, Bèlgica, Alemanya i els
Països Baixos.
A finals de 2019, es comença a gestar el nou
projecte, amb dos nous fitxatges, el Marc
Hidalgo, acròbata i el Sergi Estella, músic.
Incorporant així la música en directe i dues
noves tècniques de circ, l’acrobàcia de terra i
la mini-bàscula.
Durant la creació de “Potser no hi ha final”,
ens atrapa de ple la pandèmia...i evidentment, això ho complica tot, però malgrat les
dificultats evidents, seguim endavant i aconseguim estrenar el desembre de 2020.

Circ Pistolet / Enric Petit 620 717 278 /info@circpistolet.cat
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c

irc tradicional
d’una manera
moderna.
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Enric_Petit
Àgil

2002-2005 Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona.
2005-2009 Continua la seva formació especialitzant-se en verticals amb
Pascal Angelier i Claude Victoria.
2006-2008 Cia Varuma Teatro, amb l’espectacle “Renglones imaginarios”.
2008-2018 Circ Pistolet, amb els espectacles següents:
2008 “sObre rOdes”.
2014 “Cabaret Pistolet”.
2014 “Incert”, Premi Zirkòlica al millor espectacle de circ de l’any 2014.
2016 “Suite Vivace”, acompanyats de la Banda de Terrassa.
2017 “Quan no tocàvem de peus a terra”, premi Zirkolika al millor espectacle
de circ de carrer de l’any.
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Tomàs_Cardús
Portor

2001-2003 Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona
2003-2006 Centre Regional des Arts du Cirque de Lomme (França),
especialitat equilibris acrobàtics.
2006-2007 Cirque Desaccordé (França), amb l’espectacle “Après la pluie”
2009-2014 Cie XY (França), amb l’espectacle “Le Grand C”
L’espectacle “Le Grand C” guanya el premi Ciutat de Barcelona de Circ
l’any 2012.
2010-2018 Circ Pistolet, amb els espectacles següents:
2014 “Cabaret Pistolet”
2014 “Incert”, Premi Zirkòlica al millor espectacle de circ de l’any 2014.
2016 “Suite Vivace”, acompanyats de la Banda de Terrassa
2017 “Quan no tocàvem de peus a terra”, premi Zirkolika al millor espectacle
de circ de carrer de l’any 2017.
2020 “Potser no hi ha final”
15
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Marc_Hidalgo
Acróbata

2011-2012 Curs d’especialista de cine Escola d’especialistes
Angel Planas (Barcelona)
2012-2014 Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona.
2015-2016 Escola de Circo Rogelio Rivel 3r any d’especialització en
acrobacia i straps.
2015 Espectacle “Dit i fet” Circ de l’any Terrassa (Dirigit per Enric
Petit i Pau Portabella)”.
2016 Mostra dels alumnes de 3r any de la Rogelio Rivel al Mercat de
les flors.
2018 Gala de circ Festa major de Terrassa 2018.
2020 Circ Pistolet: “Potser no hi ha final”.
16
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Sergi_Estella
Músic

2007-2010
2007-2011
2011-2010
2013-2020
2017-2020
2017-2020
2020

Magisteri musical a la UB.
Grau Mitjà a l’Aula (Conservatori de Jazz i Música Moderna del Liceu).
Empty Cage. Guanyadors Premi Sona9 2012.
The Killing Hits.
Solà&Estella.
Sergi Estella, one man band amb instruments casolans autoconstruits
Circ Pistolet “Potser no hi ha final”.
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Fitxa_artística
Integrants
Acròbates en pista
Tomàs Cardús / Marc Hidalgo / Enric Petit

Música en directe_ Sergi Estella
Idea original_ Circ Pistolet

Ull extern_ Ramiro Vergaz
Ull còmplice_ Cie XY, Josep Maria Carulla
Construcció taula i bàscula_ Boris Ordeix
Creació llums_ Xavi Valls

Fotografia_ Marta GC
Video_ Alan Fàbregas
Disseny_ Dolma Studio

Amb el suport de_
Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70
L’Estruch fàbrica de creació
FIET Mallorca
Terrassa Arts Escèniques
OSIC
Institut Ramon Llull
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Fitxa tècnica
Requeriments 			

per a la Sala

ESPAI

SO

Espai mínim 8 x 8 metres (òptim 10 x 10) amb el
terra absolutament pla i espai als laterals.

Tenim un músic en directe, toca varis instruments.
Ell fa la seva mescla i envia L-R a la taula de mescla
del teatre i al sistema de P.A. (si la distància a
cabina és gran necessitarem dues D.I).

Boca: Ample mínim 8 metres, alt mínim 6,00 metres.
En general treballem amb cametes i teló de fons,
però segons l’espai podríem fer-ho sense.
A alguns espais modulars ens pot convenir treballar, per alçada, a la zona normalment destinada al
públic.
DURADA 50’
TEMPS DE MUNTATGE 6h
TEMPS DE DESMUNTATGE 1h

Sistema de P.A. de qualitat i suficient per la
capacitat de la sala, taula de so, un monitor pel
músic i dos o quatre a l’escenari segons la mida (de
12” o 15”).
CAMERINOS
3 camerinos dobles amb tovalloles.
Aigua per beure, durant el muntatge, la funció i el
desmuntatge.

IL·LUMINACIÓ
Per teatres petits i mitjans l’equipament necessari
és com al plànol que adjuntem (pàg.21)
30/36 canals de dimmer.

CONTACTE TÈCNIC
Xavi Valls +34 609 48 59 01

Taula computeritzada i amb submasters (Tipus ETC,
LT…).
Llum de sala regulada .
Per teatre grans envieu-nos fitxa tècnica i farem
una adaptació.

Per teatre grans envieu-nos fitxa tècnica i

Podem treballar amb par-led i focus mòbils si en
teniu, i amb taules tipus Avolites.

Podem treballar amb parleds i focus mòbils
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farem una adaptació.
si en teniu.
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Fitxa tècnica per a la SALA
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Fitxa tècnica
Requeriments 			

per al carrer

ESPAI

SO

Espai mínim 8 x 8 metres amb el terra absolutament pla.

Tenim un músic en directe, toca varis instruments.
Ell fa la seva mescla i enviavL-R a la taula de mescla
del sistema de P.A.

El públic ha de quedar a la part frontal i a la part
davantera dels laterals.
DURADA 50’
TEMPS DE MUNTATGE
4h sense llums.
6h amb llums (s’han de provar abans de començar
la funció).
TEMPS DE DESMUNTATGE 1h
IL·LUMINACIÓ (en cas d’actuar de nit)

Sistema de P.A. de qualitat i suficient per l’espai i la
quantitat de públic esperable
Caldrà equipament de so: PA, taula de so, un
monitor pel músic i dos a l zona escenari (de 12” o
15”).
ALTRES
Cal un espai tancat per camerino i escalfament.
Aigua per beure, durant el muntatge, la funció i el
desmuntatge.

L’equipament necessari seria:
L’equipament necessari és el del plànol que adjuntem. Els parleds s’han de patchejar separats.
24 canals de regulació, 6 torres per 6 focus de
5,50m. alt.

CONTACTE TÈCNIC
Xavi Valls +34 609 48 59 01.

Taula computeritzada i amb submasters i seqüencies (Tipus ETC, LT…).
Podem treballar amb par-led i focus mòbils si en
teniu, i amb taules tipus Avolites.

La companyia pot llogar equip de so I de
llum si trobeu dificultats per a trobar el
material demanat.
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Fitxa tècnica per al CARRER
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Pot s e r n o h i h a f inal
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Pot ser n o h i h a fi na l
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Pot s e r n o h i h a f inal

Gràcies!
Esperem veure’t aviat
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