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PRESENTA

Sabatot
en

Ni més ni manco



L’espectacle

  Sabatot, un pallasso, molt dinàmic, divertit, ingenu i bona 
persona, es disposa a fer un espectacle per al seu públic, però 
vol fer ni més ni manco que l’espectacle dels espectacles.
Per això farà equilibris, màgia, es llançarà dins d’una piscina 
fent un salt mortal, cantarà, ballarà i, en refinitiva, farà tot el 
que faci falta perquè l’espectacle sigui el millor espectacle de 
tots els espectacles que hi ha en el món dels espectacles.

  A un pallasso mai li surten les coses com vol i, a més, li 
passen pel cap tot de coses estrafolàries, o sigui, que haurà 
d’anar trampejant tot de problemes reals i inventats, sempre 
amb l’ajuda i la participació del públic, per arribar a una bona fi.

Durada de l’espectacle: 45 minuts



L’espectacle

  Aquest espectacle és especial per fer-se 
a qualsevol lloc per petit que sigui: el men-
jador de casa, un restaurant, una sala, un 
garatge, un teatre, un auditori, un lavabo, 
un forn elèctric... 



Sabatot

  En Sabatot és un pallasso un poc... un poc... bé, una sabata 
amb un nas vermell. Divertit, emocional, curiós, especial, hàbil 
i tendre, molt tendre.

  El seu espectacle “Sabatot en ni més ni manco” ha girat per 
tota Espanya, i ha estat l’espectacle més vist del CAEM 2010.

  Aquest pallasso entranyable i hàbil alhora, és interpretat per 
Josuè Guasch, que porta fent espectacles de pallasso fa més 
de vint anys. Ha estudiat i analitzat diverses tècniques de 
clown i ja fa més de deu anys que és professor d’aquesta 
tècnica. També és autor, director i actor a més de professor 
de teatre. Els seus espectacles han girat per tot Espanya.
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TEATRITX

Teatritx ha format part de l’ABETD del desembre del 2009 fins a l’agost 
del 2010. Ara forma part de l’ADEBAE.
El nucli de la companyia son na Mª Elena Ramis i en Josuè Guasch, 
que van començar essent la companyia Josuè Guasch & cia.
Després es van transformar en BLAT produccions i finalment s’instal·len 
a Felanitx i es canvien el nom per dir-se Teatritx.
Els seus espectacles han girat per gran part d’Espanya, estem parlant 
de “Les Aventures d’en Massagran”, “La Caputxeta Vermella”, “Ningún 
Torero Sin Cornada”, “Cames Ajudeu-me”, “Pim, Pam, Pum” 
o “Animalades (Faules d’Isop)”, a més tots dos han format part d’altres 
projectes i tenen una experiència provada, que els ha enriquit molt com 
a persones i com a professionals.
Es pretén oferir tota mena d’espectacles des de teatre en tots els seus 
formats, fins a la confecció de guions a mida o la direcció d’obres, 
passant per oferir escultures, màscares, tallers, etc... En definitiva 
s’intenta resoldre qualsevol necessitat artística.
La finalitat d’aquesta companyia és apropar al públic la màgia del teatre. 
Es busquen i s’adapten els espectacles més adients per a cada edat. 
Se’ls dota de ritme i agilitat complementant-los amb cançons, músiques 
i danses, alhora que conviden a la participació espontània d’aquest 
públic tant exigent.


