Com podien sobreviure dos tocadors
nats davant d’aquesta situació?
Doncs canviant les mans pels peus,
passant de tocar coses a trepitjar-les.

L’ORIGEN
«Toquem fusta perquè puguem continuar tenint feina
amb tot el que està passant...», pensaven al principi de
la pandèmia en Negro Casali i en Pau Segalés, creadors
del projecte. Però com? Abans ells tocaven el públic, i el
públic tocava coses. Ara, amb el mantra «mans,
distància i mascareta» aquella proximitat s’ha esfumat, i
vés a saber quan tornarà. Com podien sobreviure dos
tocadors nats davant d’aquesta situació? Doncs canviant
les mans pels peus, passant de tocar coses a trepitjar-les.
D’aquí neix Trepitgem Fusta, una experiència pionera
100% covid-free; interactiva, però amb grups bombolla;
de jocs d’habilitat, però amb els peus, i, evidentment,
feta totalment amb fusta.

L’espectacle és un compendi de l’enginy de Casali
per crear andròmines de tot tipus i de la seva
faceta de clown, de les dots musicals i màgiques de
Segalés, i de l’aplom escènic de tots dos, resultat
de molts anys de carrera artística per tot el món.
Sí, ens hem hagut d’allunyar d’allò que més ens
agrada: l’escalf dels somriures a rostre descobert,
les abraçades amb la gent que ens ve a veure i la
multitud enjogassada que omple places i teatres.
Ara no podem ser-ne tants però, almenys, que les
famílies que s’endinsin en l’experiència que hem
creat puguin continuar movent el cos, divertir-se i
sentir la complicitat amb nosaltres.

L’espectacle és un compendi de l’enginy
de Casali per crear andròmines i de la
seva faceta de clown, de les dots
màgiques de Segalés, i de l’aplom
escènic de tots dos.

ELS CREADORS
En Pau Segalés i en Negro Casali es van conèixer l’any 2014 en una gala solidària de
Pallassos Sense Fronteres, de la qual tots dos eren i són artistes voluntaris. Des de llavors,
han coincidit en diverses expedicions amb l’ONG i han forjat una sòlida amistat.
Negro Casali és clown, mim, bufó i malabarista. El 1994 crea, juntament amb Rafa
Espada, la companyia de teatre de carrer i circ El Negro y el Flaco. Han actuat en diversos
teatres i festivals a Espanya, Itàlia, França, Argentina, Brasil, Colòmbia, El Salvador i els
Estats Units. També han fet intervencions en programes de televisió, a Televisió de
Catalunya, Televisión Española, Betevé i Tele5. Al 2005 funda l’escola de circ Quina
Gràcia, de la qual és coordinador i professor. També és el creador de l’espectacle itinerant
Karroart, i del projecte Can Pi Circ, un espai de circ a la Granja Escola Can Pi de la Serra.
Pau Segalés (Mollet del Vallès, 1992) és mag professional. Ha actuat en importants festivals
i esdeveniments per Espanya, Itàlia, França, Croàcia, Irlanda, Bèlgica, Nepal, Colòmbia,
Alemanya, Suïssa, Marroc i Regne Unit, i per tota la geografia catalana. També ha portat la
seva màgia als camps de refugiats d’Azraq (Jordània), Libèria, El Salvador, Bòsnia i
Herzegovina i Líban, com a artista de Pallassos Sense Fronteres. Al setembre del 2018
guanya el premi al millor espectacle de màgia al Festival Straßen Zauber a Weilheim
(Alemanya) i al 2010 el segon premi nacional de Street Magic al congrés Almussafes
Mágico (València). A més, és impulsor dels festivals d’arts escèniques Faràndomus (Mollet
del Vallès), Festival Artístic Internacional L’Arlequí (Mollet del Vallès) , El Pont Màgic (Bagà) i
Moguda Escènica (Santa Perpètua de Mogoda).
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FITXA ARTÍSTICA
IDEA: Negro Casali i Pau Segalés
CONSTRUCCIÓ: Negro Casali
PRODUCCIÓ: Trepitgem Fusta
DISSENY GRÀFIC: Mariona Rabasa
FOTOGRAFIA: Joanma Gómez
VESTUARI: Virginia Hidalgo
LUTHIER: Nico Cangapol

FITXA TÈCNICA
EXTERIOR/INTERIOR: EXTERIOR
RECOMANAT. En interior, és necessari que
hi hagi correcta ventilació i alçada mínima
de 4 metres.
IDEAL... Superfície plana i llisa de 400500 m². No es necessita punt de llum.
TEMPS DE MUNTATGE: 1 hora i mitja
DURADA DE L’ESPECTACLE: de 3 a 6
hores al dia.
Passis de 50 minuts.
Grups bombolla de 5 persones màxim.
TEMPS DE DESMUNTATGE: 1 hora

trepitgemfusta@gmail.com
+34 627 54 25 64
+34 625 52 69 06
@trepitgemfusta

ESPECTACLE PRODUÏT PER:

