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Pere Hosta enceta la seva cursa professional en el teatre l’any 2005 amb TAL COM SÓC és la 

primera pedra d’un projecte amb estil propi – d’humor seriós com li diem -, amb la que la cia. perehosta 

mostra la seva visió del món i dels personatges que l’habiten des d’una perspectiva humorística amb 

l’objectiu de ressaltar el vessant absurd de la quotidianitat 

A partir de la investigació d’aquest pallasso, evoluciona el seu univers amb l’espectacle de sala OUT! – 

presentat a la Fira de Tàrrega, Estivales de Perpignan, Fest de Sevilla, Cos de Reus, entre altres festivals 

i teatres -. 

Amb la producció de carrer POSTAL EXPRESS, dirigida per Sophie Bortwich amb la col·laboració 

de Pierre Pilatte, experimenta amb la imatge i la simplicitat com a recursos per explicar la realitat diària 

per tal d’interactuar-hi a la recerca de somriures i veritats al carrer. 

 

Amb l’accent posat en la recerca i la investigació de l’humor, estrena PÀJARU l’any 2012 – una 

coproducció amb El Canal, i estrenat per Temporada Alta 2012 -. Un espectacle essencialment visual 

en el que el clown juga i crea imatges, projectant-nos a nosaltres mateixos des de la simplicitat i les 

emocions. 

Amb OPEN DOOR (2015) consolida una manera de fer al carrer, reconeguda a nivell internacional. I on 

ara continua investigant i buscant a partir d’aquest univers surrealista i al mateix temps quotidià que 

es troba al carrer, el dia a dia.  

Crea el 2018, juntament amb Toti Toronell, el projecte SLOW OLOU i el seu primer espectacle 

ESCARGOTS, amb el que compagina actualment gira amb els seus espectacles unipersonals. Espectacle 

reconegut amb 2 premis Zirkolika 2019. 

I en aquesta recerca constant de l’humor seriòs del nostre quotidià, és on trobarem a Pere Hosta, per 

arribar a transmetre emocions i somriures. 

 



  
 
PROJECTE ARTÍSTIC DIS_ORDER  
 

 
1.sinopsi 
 
Cada dia fem tramits, presentem documents, busquem certificats,…fem papers. Avui l’oficina 

surt al carrer per ordenar i controlar. Per fer veure els perills que s’exposa el vianant. Aquest 

oficinista transforma l’espai fent feina, transformarà les nostres emocions. Ha vingut a canviar 

el mòn … o si més no ho intentarà! Un certificador de certituds. Acompanyat per la interacció i 

participació del públic redescobrirant i reordenarant el carrer. Esperi el seu torn! 

 

2.fitxa artística 

 

Clown/Pallasso: Pere Hosta 

Direcció: Jordi Aspa 

Escenografia: Nartxi Azkargorta 

Vestuari assesorament: Helena Escobar 

Disseny gràfic: SopaGraphics 

Producció: PereHosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.fitxa técnica 
 
Espectacle itinerant/fix carrer 

Edat recomanada: Tots públics 

Durada: 35 minuts aprox. 

Llocs on es pot representar: Petita plaça, carrer peatonal/ comercial, parc, ...  

Recorregut dins la mateixa plaça o carrer 

Màx. 200 pers 

Horari actuació: matí o primera hora de la tarda. En horari comercial si és feiner. 

 

Arribada a l’espai 2 hores abans per estudiar la situació i possibilitats de joc 



  
 
Plantejaments de l’espectacle 

 
Des de sempre, hem cregut que un espectacle de creació no és qüestió de dit i fet, sinó que necessita 

un llarg procés de treball. Per això, preveiem que la creació, a partir de la idea original, durarà 7 mesos.

  

   

 

6 mesos 

 

 

Treball de recerca a partir d’una idea 

Estructura d’idees i primeres proves 

Assajos en llocs públics 

Tancament del projecte escrit i equip de treball 

Construcció utilleria i confeccio vestuari 

Presentació del projecte a institucions 

Tancament Treball d’investigació en la comicitat i el clown amb Jordi Aspa 

Assajos en llocs públics 

 

Retocar i ajustar l’espectacle 

Creació de la imatge de l’espectacle 

Buscar previes pel rodatge de l’espectacle 

Actuacions de rodatge i Pre-estrena : festivals de carrer 
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DIS_ORDER  és un espectacle de carrer per a tots els públics. Espectacle amb poques paraules. 
Espectacle d’humor visual. Espectacle d’humor seriós. 

Seguint amb la linea de treball encetada per la companyia des del primer espectacle –el clown out en 
escena–, volem reforçar aquest personatge teatral ple d’emocions, lluny dels cànons culturals que es 
té del pallasso. I reforçar també la figura del nou clown, que no és del pastís a la cara; sinó el secundari 
de les películes, el que sempre hi és. 

A  partir de clars referents per la companyia com és Jacques Tati, juga amb el seu humor visual creant 

situacions i imatges molt poétiques, buscada a través de la linea i estructura arquitectónica com fa a  
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la pel·lícula Play Time. I és el que volem crear en directe, unes imatges i una poesia urbanística creada 

a partir d’un personatge divertit 

Continuant, doncs, amb el treball al voltant del clown, i ampliant l’univers propi i particular del pallasso 

teatral, la recerca ens ha portat a la idea original de l’espectacle: sortir al carrer amb un personatge 

que no sap on encaixar, en aquest cas una porta, fins que troba la solució més simple, un marc. Seria 

la idea de l’espectacle ... uns personatges que no encaixen dins la societat, i busquen allà on sentir-se 

més segurs, el marc idoni. És el que passa al pallasso, busca al públic fins que els fa feliços. A part de 

buscar la comicitat en aquestes situacions, i convertir-les en extremes i absurdes. En aquest espectacle 

una singularitat és que tindrem presents les rectes i les lineas urbanístiques. Repassarem amb el 

recorregut de l’espectacle la rectitud dels edificis i el mobiliari urbà, deixant d’aquesta manera un 

entreveure de la similitud en que el dia a dia ens porta a ser rectilinis; a estar en una societat que 

sempre fem el mateix recorregut recta, i poder-lo trencar amb humor.  

Remarcarem el que és el mobiliari urbà amb senyalística curiosa i divertida que alertaran i ordenaran 

tot allò que hi ha al davant nostre, tot allò que tenim el dia a dia al carrer i que de vegades ni veiem. 

Fer-ne algu extraordinari, d’algu tan simple com un arxivador, ... amb una lógica surrealista que 

quedarà gravada amb un somriure, i al carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Seqüenciació dramàtica 

 

En procés de creació.  

Tot i que sabem el camí i la fi. Hem d’anar trobant escenes i imatges que lliguin i donin sentit al missatge 

que volem fer arribar al públic. Tot vestit amb humor, tenim la idea de aquest personatge es presenta 

davant del públic com a oficinista i treballador de l’espai públic ordenant tot allò que té al seu davant. 

Una intervenció en l’espai urbà, deixant senyals i humor per allà on passa. 

 

 

El clown i espais escènics 

 

Un personatge que sembla perdut, però sap. Té un únic objectiu, que es convertirà sense voler amb 

els somriures i riures del públic. Un personatge que es fa estimar per tothom, i que tothom l’espera, 

tb és la definició de pallasso. Està sol davant del món, és un antiheroi que reparteix il·lusions i 

desil·lusions, un recader de l’humor, transporta senyals, papers, … una oficina on col·locar les coses 

del carrer en ordre. 

El seu objectiu és ordenar i revisar el carrer ... crea imatges i accions sense buscar i troba l’aprovació 

del públic per tirar endavant i continuar la seva feina. 

La logíca surrealista que ens aportarà aquest personatge, és el pallasso quotidià que defensem, i el que 

volem fer arribar a tot el públic. La seva solitud ens acompanyarà a través de l’humor. 

Espais escènics  

El carrer en aquest espectacle és el marc idoni, per presentar una situació quotidiana per tal de poder-

nos riure. REDESCOBERTA de la nostra ciutat, amb el personatge que reseguirà l’arquitectura amb les 

seves accions i situacions. 

Linies rectes en el mobiliari urbà, en els edificis. La singularitat de la recta com concepte de rutina. 

Sumant la porta a l’arquitectura urbana podrem crear imatges que ajudaran a que l’espectacle avanci 

i agafi una marca personal/singular i al mateix temps poética. 

Un recorregut des de la plaça del poble o carrer peatonal, que previament s’haurà fet una visita técnica 

de l’espai en qüestió.  

Itinerant en el mateix espai. On al final hi trobarem un lloc on deixar l’oficina. 

 



  
L’escenografia 

 

Seguint en la linea encetada per la companyia. Utilitzarem un objecte quotidià, situat fora de context. 

En aquest cas un arxivador. Però serà un arxivador especial i diferent. Pensant en una navalla suïssa 

en que aniran apareixen utensilis que utilitzarà per avançar amb la seva feina i la seva feina. Tot net i 

ordenat des de l’inici. 

Actualment hem iniciat la seva construcció, adaptant-la al procés de creació. El constructor és Nartxi 

Azkargorta, totalment acostumat a la creació d’andromines i titelles. 

Fotos del procés de construcció a dia d’avui 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix esboç del artilugi oficina portatil 



  
El vestuari i personatge 

Com a element important en aquest cas, perque es visualitzi i al mateix temps doni informació, hem 

considerat oportú vestir aquest personatge a ratlles. Per definir la recta i la linea de lo urbà. De la 

mentalitat rectilinia en que de vegades ens crea la rutina i lo quotidià. Veure’m un oficinista dels que 

sabem que son oficinistes. 

 
 
 

 

 

 

 

Projecció Internacional 

 

El projecte DIS_ORDER, és un projecte visual i d'humor, on tothom s'hi pot veure reflectit. El pallasso 

és de per sí una figura internacional que no té fronteres. I aquest show pretenem poder anar a tot 

arreu on hem obert camí tant des de la cia.perehosta. 

Intentarem dibuixar el camí que han fet altres espectacles de les companyies amb aquests nous 

projectes, ...on algun festival internacional ja ens esperen. 

 

 

El carrer com a espai social 

 

El carrer és el nostre lloc de comunicació, de trobades, de dir les coses, d’anada i tornada … el lloc on 

el ciutadà expressa més obertament les seves inquietuds, amb respecte i tolerància als demés. 

I el teatre sempre ha estat un llenguatge comunicador i reivindicatiu. I des de fa uns anys, he descobert 

i redescobreixo que cada vegada que realitzo una actuació el carrer per mi és una via per poder 

transmetre molts somnis i històries i sobretot que arriba a tothom. 

No només aquell devorador de cultura, sinó també a aquell sector social que no es pot permetre 

accedir a una sala de teatre. Arriba a tothom fins i tot a aquell que no li interessa li pot arribar a 

interessar a partir d’aquell moment. Crea situacions a partir de la vida quotidiana insòlites i inedites … 

irrepetibles. Això fa del teatre de carrer, alguna cosa màgica. 

El sòl fet de poder arribar a un tipus de població que mai aniria al teatre, fa obrir a una societat a la 

cultura. La cultura al carrer. 



  
CURRICULUMS DE L’EQUIP DE CREACIÓ 

 
 
 
PERE HOSTA – Clown 
Es forma com a clown amb mestres i de forma autodidacta combinat amb estudis teatrals. Mentres estudia la 
carrera d’Història a la UdG.  
Participa en televisió, animacions, teatre de carrer i presenta el seu primer espectacle com a clown al 2002 a la 
Fira de Tàrrega: On ets, noia?, producció de la Genial Teatre. 
Crea el seu propi i particular companyia amb l’espectacle Talcomsóc (2005), després presenta OUT! (2008) amb 
projecció internacional. Postal Express (2011) és una creació de carrer dirigida per Sophie Borthwick amb Premi 
OFF de calle 2011 (Saragossa). PÀJARU estrenat a Temporada Alta 2012 amb coproducció de El Canal.  
Darrerament ha col·laborat en els Matx de Pallassos (Circ Cric) juntament amb Tortell Poltrona. Membre de la 
Cia.La Bleda des del 2001, dirigeix els darrers espectacles: Maduuuixes, Tut-turutut la princesa!, SuperBleda, 
consolidant la companyia dins l’àmbit del teatre familiar de Catalunya. 
La seva última producció de carrer és OPEN DOOR estrenat a l’octubre de 2015. 
El 2017 crea un nou projecte d’humor SLOW OLOU amb Toti Toronell, estrenant l’espectacle ESCARGOTS a Fira 
Tàrrega 2018.  
 
JORDI ASPA - Direcció 
 
Espectacles amb Escarlata Circus 
«QUAN ELS CRANCS PORTIN TALONS, 2018», “CorroC”, 2015, “Cabaret Petrificat”, 
2014 , “Pugilatus”, 2011 - Premis Sebastià Gasch "Aplaudiment", “Devoris Causa”, 2008, 
“LLenties I Marabú”, 2005, “Pell de Gallina”, 2000, “Les Touristes”, 1995, “Velcru 
Prupulsu”, 1992 , “Malakas”, 1988, “Circ Meravelles i Varietés”, 1987 
 
Idea original / direcció 
� Creació de «Suivez le guide – des circassiens au théâtre» a la Scène National de 
l’Essonne Agora Desnos a Évry, França. 2018 
� Direcció del Cirque de Nöel «L’Impossible» a l’Académie Fratellini Paris. 2018 
� Direcció de l’espectacle «Rhumans» de Rhum i cia. 2018, Premi Ciutat de 
Barcelona 
� Direcció "Apero Cirque" a l'escola Fratellini Paris. 2018 
� Creadors «EN RESiDÈNCIA» a l’IES Salva Papasseit. 2017 - 2018 
� Direcció Cabaret de Mar a Mar, 2017 
� Creació i Direcció "T.E.M.P.S Rencontre des ecoles d'art" juntament amb Bet 
Miralta, Laura Tajada i Quico Gutierrez. Théâtre de l'Agora Scène Nationale d'Évry. 
França 2017 
� "INTARSI" Cia Eia. 2016 
� Creació i Direcció "BRUITS DE CUISINE" amb Pep Pascual i Freecando. Clausura 
"Fênetre sur la Catalogne" Théâtre de l'Agora Scène Nationale d'Évry. França 
2016 
� Direcció “SCINTILLES DEI BALLON” alumnes Escola Flic - Torino – Italia 2015 
� Creació "SOPAR DE PEDRES" amb Josep Pedrals, Mariona Quadrada, Manel Roses 
i Jordi Pujol Cortés, 2015 
� Direcció "F.I.R.A" Circ d'Hivern de 9 Barris 2014 
� Creació i Direcció “MISE EN BOUCHE” espectacle obertura de temporada Théâtre 
de l’Agora Scène Nationale d’Ëvry- Essone Amb Sergi Lopez i Mariona Quadrada 
amb la participació dels alumnes del Conservatori de Musica d'Évry. França 2013 
� Direcció “SEDERSI O NON SEDERSI” alumnes Escola Flic - Torino - Italia 2011 
� Direcció “CAPAS” Cia Eia ( 2010) 
� Co-direcció de les Nits de Circ al GREC de Barcelona. 2007 i 2008 
� TRAPEZI, la Fira del Circ de Reus - Cocreador al 1997 i co-director artístic fins al 
2011. 
� Creació i direcció dels espectacles inaugurals de Trapezi 1997, 1998, 2002, 2003, 
2005, 2006 i 2007. 



  
� “Premi Nacional de la Cultura” per la Generalitat de Catalunya. (2007) a Jordi 
Aspa i Bet Miralta.” Trapezi, per la seva aportació a la dignificació del circ a 
Catalunya, per la voluntat de descentralització cultural, per la creació de nous 
públics i haver convertit Trapezi en un referent de Circ Europeu” 
� “Premio Nacional de Circo” a Trapezi, pel Ministeri de Cultura del Govern 
d’Espanya 2012. “En reconeixement al seu compromís amb la nova creació, la 
seva projecció internacional de les arts circenses i l’apropament d’aquest gènere a 
tots els públics" Durant el període de la Direcció Artística d’Escarlata Circus. 
 
 
NARTXI A AZCARGORTA - Escenografia 
 
1987 Fundació del grup de titelles Taun Taun. 

Disseny, construcció i manipulació dels espectacles TERROR SOTA ELS FILS i INSUMISIOA. 
1989 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle LAM i LA FLOR. 
1990 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle BI KATE. 

Menció especial a la millor interpretació en el Prime Certamen de Titelles de la Vila de Madrid  
1992 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle Taun Taun SHOW 
              1er. Premi de la X Trobada de Teatre d'Euskadi. 
1993 Manipulació de l'LLORO GORRA al programa de televisió PIRATAK de E.T.B. 
1994 Disseny i construcció de l'espectacle MAKINATU. 

Menció especial a la Millor Producció dins de la VI Mostra Internacional de Teatre Alternatiu de Madrid. 
1995 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle RE9N. 
1996 Trasllat a Catalunya i fundació de el grup Txo Titelles. 
1997 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle BIDAIDE. 
1998 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle L 'ale, EN HOP, LA CAPUTXETA ... I EL LLOP ?? 

Premi a el millor espectacle dins de l'XI festival de titelles de la Vall d'Albaida 
Premi a la millor creació Plàstica dins de l'XI festival de titelles de la Vall d'Albaida 

1999/2000 Manipulació de el personatge Anything Muppet al programa de televisió BARRI SÈSAM de  
T.V.E. 

2002 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle AVENTURES DEL CAPITAN PATILLA I LA SEVA  
COLLA Premi a el millor espácio escènic FETEN 2002 

2002 Construcció de l'espectacle Peric-PEROT 
2003/2006 Veu i manipulació de el personatge luteci dins de la sèrie de televisió ELS LUNNIS de TVE 
2004 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle EL GUITARRISTA MÉS PETIT DEL MÓN 
2005 Construccion dels mecanismes pels personatges de l'PROGRAMA CURT de TV3 
2005 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle SOVINT TERRIBLE 
2006 Construcció dels elements escenogràfics per a l'espectacle DEVOS a VOS de CLARET Clow 
2007 Disseny, construcció i manipulació de l'espectacle CIRC CABARET ARMANDO RISSOTTO 

Premi millor espectacle de titelles FETEN 2009 
2008 Construcció del titella de l'espectacle Devoris Causa. De la companyia ESCARLATA CIRCUS 
2009 Construcció de l'espectacle CUAC 
2010 Construcció de Pantalla d'ombres movil per a l'espectacle "MAIURTA" de "Los Galindos" 
2011 Construcció d'Artefactes Mecànics per a l'espectacle "GRIMÉGIAS" de "Tortell Poltrona" 
2011 Construcció de l'espectacle SAFRÀ I SERAFÍ 
2012 Construcció i manipulació de l'espectacle EVARISTO & CIA. 
2013 Construcció de la "Col 1714" per a l'espectacle "K.O.L. 1714 "d'CLARET Clow. 
2013 Construcció de la Titella Funambulista per a l'espectacle "RUDO" de Manolo Alcántara. 
2014 Construcció de l'espectacle COTÓ. 
2015 Locucions en Euskera i Castellà per a l'espectacle "CODI POSTAL 00" cia. "Engruna Teatre" 
2015 Locucions en Euskera per "Raquel Barrera" 
2015 Assessorament artístic per a l'espectacle "El nou Groc" 
2015 Construcció de Cap i Peus per al "LLEÓ BORIS" d'Oriol Aubets 
2016 Construccion dels Muppets per al programa de tv3 RAT RANK 
2016/17 Construcció de la instal·lació d'autòmats "L'Arbre dels follets" 
2018 Construcció dels elements escènics per al 'espectacle "Correspondència" de Mireia Peña. 
2019 Construcció de 2 Gegants articulats per a la "Colla Gegantera" de Sant Esteve de Palautordera 
2019 Construcció d'Artefactes Mecànics per a l'equip Espanyol participant a la Copa d'el Món de Gelateria Rimini   



  
PREVISIÓ DE RECORREGUT DEL PROJECTE 

Les dates de l’estrena estan buscades expressament perque poder entrar a la temporada següent en 
ple moviment. Per tant s’estrena al 2020 però rodarà durant tot el 2021 i més enllà. Tant a nivell 
nacional com internacional. 

EXECUCIÓ A partir de l’estrena 2020 

NACIONAL 

Fires de Girona 
Xalaro 
Fira del Circ de la Bisbal 
Fira del Clown – Vilanova de la Muga 
Espai de Carrer (Viladecans) 
Viladecans Arts de carrer 
Primaverat El Morell 
Circ Picat d’Alpicat 
Festival sense Portes 
El Garitu de Cardedeu 
Festival Pallasses Circ Cric 
Festus de Torelló 
FIRA TÀRREGA 
I pobles, places I carrers de Catalunya 
ESPANYA 
Umore Azoka - Feria de Artistas Callejeros del Humor de Leioa 
Festival de Mim de Sueca  
TAC Valladolid 
FETEN Gijon 
Feria Ciudad Rodrigo 
 
RELACIÓ DE FESTIVALS I FIRES INTERNACIONALS ON ES PRESENTARA LA PROPOSTA, I HEM 
VISITAT AMB ANTERIORS ESPECTACLES. 

FRANÇA 
Bonheur des Momes – Le Grand Bornand 
L'année des clowns 
Estuaire d'en Rire 
Festival du Théâtre pour Rire 
Festival de Saint Gervais  
Festival du Clown de Nantes 
Festival de Clown de Montorgueil 
Festival de clowns de Manduel 
Festival de clowns de Tergnier 
Festival Nez Rouges  
Festival International du Burlesque  
Au Rayon Burlesque 
Chalons dans la rue 
Eclat d'Aurillac  
Mimos - Périgueux – 
Arts de la rue en pays de Morleaux  
Festival a nous la rue -Saint-Brieuc-  
Festival coup de chauffe -Cognac-  



  
Festival de Morlaix  
Festarts -Libourne 
Festival de Clowns Tergnier  
Festival Nez Rouges Saint-Orens-de-Gameville  
Festival Pistes de Lancement 
Hors les murs 
Le Fourneau -  
ANGLATERRA  
Edinburgh Festival Fringe  
Stockton International Riverside Festival  
ITALIA 
Tendenza Clown 
Tutto per Colorno  
Festival della Risata  
BÈLGICA: 
Humorologie (International Humor Festival) 
Festival International du Rire de Rochefort  
ALEMANIA: 
Holzminden 
Phforzheim 
Internationale Comedy Arts Festival 
Tete a Tete 
Hamburg Festival 
Stamp Festival 
Tollwood 
DINAMARCA: 
Passage Festival  
 
...           



  

  



  

 


