


Con motivo dos dez anos do nacemento de Pistacatro, a emblemática compañía de Novo Circo 
Galego da o seu mortal máis arriscado: 

outonoun novo espectáculo no que reúne a parte dos seus fundadores para ce-
lebrar o máis difícil aínda: facerse maior.

outono é unha homenaxe aos pallasos clásicos, contada a través dunha compa-
ñía de clowns en plena crise. Un espello no que se miran os artistas e as súas personaxes, unha 
carpa caída onde se suceden as estacións.

outono é un espectáculo de teatro-circo con música en directo, que nos conta 
a viaxe nostálxica de catro artistas ao seu pasado, unha celebración da amizade e dos fracasos, 
unha reivindicación de ser idiotas, unha mirada poética ao antigo oficio dos pallasos. Un reencon-
tro cheo de emocións, verdade e humor.

é un espectáculo para tódolos públicos 
con humor e poesia combinado con 
técnicas circenses e con música en 
directo. O espectáculo foi concebido 
para facer en teatros ou salas, 
adaptable á rúa con unha dotación 
técnica adecuada.

Pistacatro cumple dez anos e queremos cele-
bra-lo reunindo a todo o capital humano derre-
dor do proxecto outono. Este encontro aparte 
de supoñer o resumo dun ciclo histórico para 
a nosa productora, pretende amosar tamén a 
madurez dun colectivo artístico que ao longo 
destes dez anos teñen suposto un revulsivo 
para as artes escénicas de Galicia.

outono ademáis pretende facer unha lectu-
ra positiva da nosa profesión, moi vinculada a 
condición física-corporal, desde o prisma do cir-
co onde os artistas camiñan orientando a súa 
profesión cara actividades menos esixentes no 
plano corporal pero necesarias para determi-
nantes no proxecto creativo; estamos falando 
de pallasos, direccion de escena e música.

outono funciona tamén como metáfora co-
lectiva de constante renovación de persoas e 
ideas tanto no aspecto artístico como cultural. 
Somos unha realidade en movimento onde nin-
guén e imprescindible e onde a liña de produc-
ción e creación pasa por distintos enfoques e 
formas de traballo. Abordamos unha realidade 
en constante cambio coa nosa capacidade para 
a renovación cíclica.

outono 



Pistacatro é a única productora en tamaño e 
proposta de espectáculos vinculada ás artes 
circenses en Galicia. Representa a ponta de 
lanza dun movimento artístico máis amplo que 
popularizou os espectáculos de rúa en Galicia 
e particularmente en Santiago de Compostela. 
O noso motivador principal foi poder ofrecer 
oportunidades de traballo para unha comuni-
dade de artistas e lanzar o Novo Circo na nosa 
terra mais tamén fora dela. Unha proba disto 
é a recente xira do noso espectáculo bandei-
ra Encontros que no pasado ano 2014 visitou 
Túnez, Arxel, Polonia, Austria, Hungria, Mexico, 
Costa Rica, New York e Irán o que indica o reco-
ñecemento internacional da nosa productora e 
tamén da madurez dos nosos artistas.

Porén Pistacatro representa a diversidade no 
ámbito escénico galego e ao tempo un garante 
sobre as condicións de traballo dignas dos ar-
tistas de circo en Galicia, unha das nosas obse-
sións, ainda nestes tempos onde a degradación 
das mesmas parece non ter fin. A explicación 
hai que busca-la na raíz artística do proxecto 
onde os pasos estiveron marcados pola com-
posición da sociedade participada maioritaria-
mente por artistas.

A variedade de espectáculos é indicador da alta 
capacidade creativa da compañia. Desde os es-
pectáculos individuais (destinados maioritaria-
mente á rúa e de prezos moi asequíbeis) até 
produccións máis ambiciosas como, Desperta!,  
Impreuna ou esta última produción, OUTONO, 
dende o punto de vista artístico.

Con outono facemos unha proposta para amosar ao público en que deron 
estes dez anos de historia, poñendo de relevo o oficio contrastado dos artistas que formaron 
e forman parte da nosa compañía. Trátase de espirse e amosar que o tempo non pasou en 
balde, que podemos elaborar o noso futuro explorando o noso pasado e presente. Pensamos 
que é bon, despois destes dez anos de traxectoria, botar unha ollada atrás para continuar o 
noso camiño como creadores.



Intérpretes: aitor garuz
 manu lago
 natalia outeiro ‘pajarito’
 pablo reboleiro

Dirección: antón coucheiro

Dramaturxia: ANTÓN COUCHEIRO
Produción: BELÉM BRANDIDO
 JOSÉ EXPÓSITO
Escenografía: UXÍA VAELLO (deseño carpa e pequeno atrezzo)
Vestiario:  UXÍA VAELLO
Música:  XABIER MERA
Iluminación:  JAVIER QUINTANA
Son:  GHATO
Canción ‘Idiota’:  JOSÉ DÍAZ
Apoio dramaturxia: MARCOS CARBALLIDO
Maquillaxe:  TRINI F. SILVA
Axudante maquillaxe: IRENE MANEIRO PAZ
Sastra:  MARÍA VILLAS con MARAVILLAS ATELIER
Deseño imaxe:  JUAN GALLEGO
Foto promocional:  AFONSO G. SESTELO
Fotos espectáculo:  LARA BACELOS
Vídeo:  TAMBOURA FILMS
Comunicación:  PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS S.L.
Distribución:  PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS S.L.

Agradecementos:  Concello de Santiago, Concello de Negreira, Circonove, 
Centro Sociocultural de Santa Marta, Centro Sociocultural Figueiras, Xesús Ron, 
RTA e Javier Ovejero. A Borja Fernández e Alfonso Medina por ser cómplices e 
artífices do nacemento da compañia Pistacatro e a toda a xente que traballou, 
colaborou ou apoiou dalgún xeito ó longo de todos estes anos a Pistacatro e ó 
proxecto Circonove. Grazas pola inspiración a Les Rudi Llata, Charlie Rivel, Los 
Rivelinos e a tódolos pallasos do mundo.

antón coucheiro é actor, cómico e guionista. Foi un dos fundandores da compañia Pistacatro no ano 
2006 e integrante dos elencos de varios dos seus espectáculos (Kamikaze, Purgatorio, Sapiens...). Estudou teatro 
en Espacio Aberto (Galicia) e no HAMU (Praga) e Circo na Fundiçâo Progresso (Rio de Janeiro). Realizou un máster 
de guión en Globomedia e estudou na Escola de Comedia de Madrid. Fixo impro con Omar A. Galván e clown con 
Leo Bassi, Eric de Bont, Jango Edwards, Phillipe Gaulier, Michel Dellaire, Carlo Colombaioni ou Johny Melville, entre 
outros. Traballou como actor en curtas e series de TV, no Centro Dramático Galego e coas Cías Chévere, Factoría 
e Matarile Teatro. Dirixiu curtametraxes e espectáculos de Circo. Creou espectáculos unipersoais de café-teatro 
e de rúa, cos que actuou en países coma Mozambique, India, USA, Portugal, República Checa, Brasil ou Cuba. Ten 
formado a grupos de clown e impro en diversos países e, entre algúns dos seus últimos proxectos, está o de ser o 
fundador e activador da casa de microteatro A Regadeira de Adela e o de potenciar en Santiago de Compostela o 
Teatro de Improvisación xunto cos integrantes da súa compañia, The Momento Impro. 

O espectáculo outono é preferentemente para 
sala, aínda que podería facerse a súa adaptación á rúa, 
sempre cunhas condicións técnicas mínimas.

Os idiomas nos que se fai o show son: 
Galego e Castelán.

Levan música en directo, polo que a microfonia e so-
norización é bastante importante.

NECESIDADES TÉCNICAS

• Medidas óptimas: 9 m (ancho de boca) x 7 m. de fondo 
x 6 m. de altura a focos.

• Sen aforo.
• Levamos unha carpa de circo de 10 metros de diáme-

tro pero que se levanta nun extemo dando a sensación 
de carpa caída. Podemos colgala a unha vara ou pode-
mos colocala con unha estructura. 

• Consultar o espazo en caso de dúbida.

SON

• 1 micro de man inalámbrico + pé de micro articulável.
• 1 micro de bombo.
• 1 micro saxo inalámbrico.
• 1 DI stereo (ou 2 DI mono).
• 1 DI mono.
• 1 Micro ambiente (pzm).
• 2 monitores de 300 W mínimo.
• 1 Mesa de misturas 12 canales + 2 retornos desde o 

patch (aux ou monitores) + 2 saidas a P.A.
• 1 P.A. stereo (mínimo 2 subufer 500 W e medios agu-

dos 1000 W por canal).
• Amplificador/es P.A. (se a P.A. non é autoamplificada).

CABLEADO:
• Patch escenario-mesa de misturas.
• Cableado mesa-PA-amplificador en correcto estado.
• Cableado microfonia en correcto estado.
• Toma/s de corrente convencional (220V) repartida/s 

no escenario.

ILUMINACIÓN

ELECTRIFICACIÓN:
• 3 varas electrificadas en escenario ou parrilla.
• 1 vara frontal ou tronera.
• 2 peanas ou bases.

 APARATOS:
• 18 pc 1kw con portafiltro e “viseras”.
• 1 panorama asimetricos 1kw.
• 7 recortes 15º/30º (tipo etc 750w con portafiltro).
• 4 recortes 25º/50º (tipo etc 750w con portafiltro).
• 2 par64 lámpara nº 5 1kw.
• 2 par64 lámpara nº 1 1kw.
• 1 1 canón de seguemento con accesorios.

 REGULACION:
• 24 Canais de dimmers de 2.2. KW.
• 1 MESA de control (Preset) 48CH.

 PERSOAL NECESARIO 
 PARA A MONTAXE, FUNCIÓN E DESMONTAXE:
• 1 Técnico de luz.

 HORARIOS ESTIMADOS DE TRABALLO:
• 3 horas e media de montaxe e axustes.

 CONTACTO TÉCNICO DE LUCES:
• Javier Quintana: 628 032 512
• javierquintanaluces@gmail.com 

 OUTRAS NECESIDADES TÉCNICAS

• Cameríns ou lugar onde poder cambiarse, no caso de 
ser en rúa.

• Augas.
• Lonas ou plásticos suficientes para cubrir os instru-

mentos no caso de choiva para cando se fai en rúa.



distribucion@pistacatro.com
www.pistacatro.com

Tel.: 627 778 351 / 981 937 819




