
O Gordo e o Calvo van ao Médico

Unha producción clown da compañía

OS 7 MAGNÍFICOS + 1
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Clavicémbalo de Lugo o 18 de Xaneiro de 2007. Despois do éxito 

acadado coa produción O Gordo e o Calvo, con máis de 50 

representacións, tanto en Galicia como no resto do Estado, Os 7 

Magníficos + 1 recuperan os seus dous personaxes máis 

populares para esta nova aventura clown: O Gordo e o Calvo van ao 

Médico. Seguindo a liña do anterior, neste divertido espectáculo 

recupéranse e actualízanse algunhas vellas farsas dos pallasos de 

circo, mesturándose con situacións cómicas novas de creación 

propia. O humor máis clásico fusiónase coa creatividade e actitude 

de risco características desta compañía para compoñer unha obra 

cómica en torno ao mundo dos médicos. 

O Gordo e o Calvo van ao Médico foi estreado no Clube A idea de O Gordo e o Calvo xurdiu a partir 

do traballo - na primavera de 2002 – de Os 

7 Magníficos + 1 co prestixioso clown 

italiano Carlo Colombaioni, considerado por 

moitos/as como o mellor pallaso do 

mundo, co obxectivo de acadar un espazo 

pequeno no teatro galego para os números 

clásicos e sinxelos do mundo do pallaso de 

circo, a través de espectáculos de pequeno 

formato que, polas súas características, 

puidesen adaptarse practicamente a 

calquera espazo escénico.



As verdadeiras protagonistas desta producción clown son a tolemia e a 

improvisación constante que despregan sobre o escenario os seus dous 

protagonistas. Unha aloucada serie de situacións e personaxes do máis 

ridículos e divertidos na procura da gargallada do público.

Romper co mito da seriedade da medicina, co academicismo dos doutores e 

das doutoras, coa solemnidade das salas de agarda, co pavor ao bisturí, coa 

superficialidade da cirurxía estética...

Unha volta do revés ao mundo das batas brancas e dos fonendoscopios. Unha 

revisión cómica do día a día nos ambulatorios, nos hospitais...

Unha endoscopia clown da sanidade pública...

A excusa neste caso é a inauguración dun novo Centro de Saúde na vila. Dous 

políticos descobren a placa conmemorativa e, de paso, aproveitan a ocasión 

para falar das melloras na sanidade pública promovidas polo seu goberno.

A lentitude das listas de espera en contraposición coa velocidade da atención 

primaria, a cirurxía por decreto, os medicamentos, os primeiros auxilios, os 

médicos e as médicas en prácticas... e todo baixo o prisma clown de Os 7 

Magníficos + 1.

Sinopse



Currículo destacado 2009:

- Programación Los Viernes Canallas, Valdemoro (Madrid)

- Festival Internacional de Clown de Galicia, Festiclown (Vigo)

- Centro Cultural de Porriño (Pontevedra)

Currículo destacado 2008:

- Festival Internacional de Clown de Madrid

- Festival Risactiva de Haría (Lanzarote)

Currículo destacado 2007:

- Aula Municipal de Cultura de Betanzos (A Coruña), dentro da programación da Rede de 

Teatros e Auditorios do IGAEM 2007

- Teatro da Beneficiencia de Ortigueira (A Coruña), dentro da programación da Rede de 

Teatros e Auditorios do IGAEM 2007

- Auditorio Municipal de Ponteareas (Pontevedra), dentro da programación da Rede de 

Teatros e Auditorios do IGAEM 2007

- Festival Magiclown de Sant Josep (Ibiza)

- Fira Mágica de Santa Susanna (Barcelona)

- Mostra Teatro Mostrarte de Ponteareas (Pontevedra)

Currículo Destacado



 Os 7 Magníficos + 1
A Compañía:

Quen somos A arte do clown

A arte do clown existe desde hai séculos. Na 
Os 7 Magníficos máis Un somos unha compañía 

compañía Os Sete Magníficos máis Un levamos desde o ano 
galega de clown creada no ano 2001, a partir dunha serie de 

2001 formándonos e creando espectáculos desta disciplina 
cursos de iniciación e perfeccionamento de clown impartidos 

teatral en contínua emerxencia en todo o Estado.
pola compañía Good Idea Company e promovidos e 

Podemos definir o clown como o pallaso moderno, organizados polo Festival Internacional de Clown de Galicia 
que transporta a súa arte, o seu nariz vermello e as súas (Festiclown), dirixido por Iván Prado.
técnicas da pista do circo aos escenarios dos teatros ou ás 

prazas, pero sen perder en ningún caso nin a súa filosofía nin Formada por novos actores e actrices galegos e 
os seus obxectivos básicos, que ao longo da historia nunca galegas, procedentes de diversos medios: teatro 
foron outros que divertir e facer rir ao público, empregando afeccionado e universitario, televisión, cabaré, ... esta banda 
para elo a comicidade, a comunicación directa coa audiencia de piratas do nariz vermello formámonos na arte do clown e o 
e a capacidade para a improvisación, conectando así con bufón baixo a imprescindible tutela do Festiclown en cursos 
todo tipo de público, desde os máis pequenos/as aos  eobradoiros con algúns dos mestres máis prestixiosos a nivel 
maiores.internacional, entre os que cabe destacar a Leo Bassi, Eric 

de Bont, Jango Edwards ou Carlo Colombaioni.



As nosas produccións En xullo de 2002 estreamos no Fórum Metropolitano de A 

Coruña Manicomio só para Clowns, creada e dirixida polo 
No noso primeiro ano de vida artística, prestixioso pallaso Carlo Colombaioni. Con este espectáculo, 

estreamos no mes de xuño a produción Cousas de verdadeiro punto de inflexión na nosa carreira, visitamos varias 
Mulleres no Teatro Principal de Pontevedra. Este cidades galegas na da Xira de Presentación do Festiclown 2002. 
Espectáculo de creación propia está dirixido pola 

compañía Good Idea Company e Iván Prado. Con esta No 2003, dentro da Festa da Primavera de Lugo, 

producción inauguramos o Festiclown 2001 e estreamos O Gordo e o Calvo, dirixido por Iván Prado, tamén a partir 

do traballo da compañía co mestre Carlo Colombaioni. visitamos numerosas vilas e cidades. 

Continuando coa liña artística aberta no ano 2002 de En agosto de 2001 estreamos nas Festas de 

recuperación e adaptación de números cómicos de paiaso clásico, A Peregrina de Pontevedra o noso primeiro 

A ¿U-la Praia? estreamos no 2006 o espectáculo que agora presentamos, espectáculo de rúa: . Outra produción de 

creación propia, dirixida por Iván Prado, e asentada Cadeira Voadora, no cal incorporamos por primeira vez rutinas de 
sobre as ferramentas  características da compañía: a acrobacias e malabares.
improvisación, a actitude de risco, a sinceridade, a 

Despois do éxito acadado coa producción O Gordo e o Calvo, con humildade e a dignidade clown. 
máis de 50 representacións, Os 7 Magníficos + 1 recuperan no 

Nese mesmo ano, estreamos en Bandeira 2007 os seus dous personaxes máis populares para unha nova 
(Pontevedra) As Cincentas Desclowntroladas, aventura clown: O Gordo e o Calvo van ao Médico. Seguindo a liña do 
producción dirixida de novo por Good Idea Company e anterior, neste divertido espectáculo, Os Magníficos traen ao 
Iván Prado. Este espectáculo conta actualmente no escenario algúns dos esqueches máis coñecidos do circo clásico, 
seu currículo con máis de 50 representacións. algúns deles postos ao día, mesturándose todo isto con situacións 

cómicas novas de creación propia. 
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Festivais nos que participamos Acción solidaria

Ao longo destes sete anos de traxectoria, Os 7 Paralelamente á nosa carreira profesional, Os 7 

Magníficos + 1 presentamos os nosos espectáculos Magníficos + 1, contamos cun extenso currículo no eido 

nalgúns dos máis prestixiosos festivais de teatro da social e solidario. Así, participamos, entre outras, na 

península, como o Festival de Pallasos de Andorra Caravana de Pallasos pola Paz en Palestina, en agosto 

(Noites Golfas) no 2003, o Festival Internacional de 2002, organizada pola ONG Payasos Sin Fronteras e 

Clown de Madrid no 2002 e 2008, o Festival nas Caravanas de Pallasos por diversas comunidades 

Internacional de Teatro Fazer a Festa (Portugal), ambos indíxenas de Chiapas (México), organizadas polo 

no 2003, o Festival Cómico de Maia (Portugal) no 2003 Festiclown nos últimos seis anos, coas que traballamos 

e 2004, o Festival de Teatre de Tardor de Poble Nou o dereito ao riso das persoas máis desfavorecidas e o 

(Barcelona) no 2004, a Fira Mágica de Santa Susanna fomento do teatro como ferramenta de expresión dos 

(Catalunya) no 2002, 2003, 2005 e 2006 e o pobos indíxenas.

Magiclown (Ibiza) no 2006.
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 Iván Prado
A Dirección:

Foi Integrante da compañía profesional de teatro La Espada de Madera 

(Madrid) na montaxe El Enfermo Imaginario (1995) e coprotagonista de La 

Máscara, da compañía Cómicos (Albacete).

Desde o ano 2000 é Director do Festival Internacional de Clown de Galicia, e 

dos Programas de Formación Teatral Pontevedra, o teu Escenario (2002) e 

Seminario Cómico Galego (2003) e do Festival Mundoclown. Asimesmo é director 

artçistico do Festival Magiclown (Ibiza) dende o ano 2006.

Coma director artístico, ademáis de Os Sete Magníficos máis Un, estivo á 

fronte das compañías Dous son Compañía e Produccións Desaqueloutradas. 

Ten impartido numerosos cursos de  iniciación ao clown acompañando a Jöns 

Pappila (Good Idea Company) e Francisco Rei (Os Sete Magníficos máis Un) en Vigo, 

Pontevedra, A Coruña, A Estrada, Xerusalén, Chiapas,... e responsable dos Cursos de 

Iniciación ao Clown e do Obradoiro Permanente de Clown do Seminario Cómico 

Galego

No ámbito da solidariedade internacional, foi membro da Caravana de Pallasos 

pola Paz a Palestina organizada por Pallasos Sen Fronteiras e financiada polo 

Festiclown  en agosto de 2002 e das Caravana de Pallasos organizadas polo 

Festiclown por diversas comunidades indíxenas de Chiapas (México) nos últimos seis 

anos.



 Datos Técnicos

Ficha artísticaFicha técnica
- Tempo montaxe: 60 minutos 

- Tempo desmontaxe: 60 minutos

- Duración do espectáculo: 55 minutos

- Dimensións do escenario mínimas: 4m. boca x 3m. 

fondo x 3m. alto 

- Iluminación: 20.000 w. de luz xeral branca (Segundo o 

espazo)

- Son: Dous micrófonos inalámbricos de diadema e equipo 

de amplificación (Só en exterior)

- Outras necesidades : Cámara negra (adaptable),    

camerín ou vestiario preto do lugar de actuación e 

dúas cadeiras en escena.

- Creado a partir de farsas clásicas de circo da familia 

Colombaioni.

- Dirección: Iván Prado

- Elenco: Pedro Brandariz e Fran Rei

- Producción: Festival Internacional de Clown de Galicia 

(Festiclown)

- Responsábel técnico: Manuel Vicente (Roxo)

- Escenografía e vestiario: Os 7 Magníficos + 1

- Distribución: Coper@ctiva Cultural  Cultur@ctiva, SCG



www.culturactiva.org | www.festiclown.org | info@culturactiva.org | 981 582 836

PROMOVE DISTRIBÚE PRODUCE


