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A finals del segle passat i després d’una de les primeres actuaci-
ons de Pepa Plana en solitari, presentant un espectacle còmic a 
Sant Esteve de Palautordera, en Tortell Poltrona li proposa que 
les dones haurien de fer un Festival de Pallasses per promoci-
onar, incentivar i donar a conèixer la labor de les dones en el 
camp de l’humor.

Més tard cap a l’any 2000 Pepa Plana ens comunica que ha tro-
bat l’ens interessat en involucrar-se en el projecte del Festival de 
Pallasses, a Andorra.

Confegim un equip format per Tortell Poltrona, Pepa Plana, Oriol 
Blanxart i jo mateixa que juntament amb el Comú d’Andorra la 
Vella, donem forma i organitzem el 1er Festival Internacional de 
Pallasses, Fòrum de la Comicitat a Andorra la Vella, l’any 2001. 
Es van dur a terme 4 edicions més a Andorra, dirigides per Pepa 
Plana, fins que al 2009 es va estroncar.

La iniciativa va ser pionera al món.   

Arrel d’aquella trobada van sorgir altres festivals i propostes que 
van seguir la iniciativa. Per citar-ne algunes: , el Clownin Festival 

INTRODUCCIÓ

de Viena a Àustria; el Red Pearl Women Clown Festival d’Hèlsinki; el Festival Esse Monte de Mulher Palhaça de Rio de 
Janeiro a Brasil; l’Encontro Internacional de Palhaças de Brasília, el Festival Internacional de Palhaças de Recife, a Brasil; el 
Festival Internacional de Palhaças Bolina a les Açores; Payasas al Trote (trobada de pallasses de conurbano bonaerense), 
Las Napias (Córdoba), Las Payasas de Mendoza, a Argentina, A Una Nariz Pegadas a Salamanca, entre d’altres.

L’any 2014, aprofitant el marc que brindava el Festival Circ Cric al Montseny i les instal·lacions del Circ Cric a Sant Esteve 
de Palautordera, vàrem decidir recuperar el projecte del Festival de Pallasses i organitzem el 1er Festival Internacional 
de Pallasses al Circ Cric. Amb el mateix esperit que ens va portar a organitzar aquell primer festival a Andorra:

Acollir a les pallasses amb les seves inquietuds i preocupacions i amb les seves propostes artístiques. Dotar-les d’un espai 
idoni que faciliti la reflexió, el debat, l’intercanvi en un marc incomparable com és l’entorn de natura que ens ofereix el 
Montseny, per poder compartir la vida durant una setmana.

El 2014 el festival comença modest però aplega gran nombre de pallasses i molt d’interès en el sector. Totes les activitats 
es realitzen al Circ Cric.

Més endavant, gràcies a l’impacte de les pallasses a la població i gràcies a la complicitat de l’Ajuntament de Sant Esteve 
que hi veu un efecte molt positiu a la vida social del poble i a la seva projecció, a partir de 2017 l’Ajuntament s’implica i any 
rere any el festival va agafant més volada.

Montserrat Trias

2014 Dibuix de Marta Carbayo del 1er Festival Internacional 
de Pallasses al Circ Cric
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El Festival Circ Cric arriba a la 7a edició del 
Festival Internacional de Pallasses amb  

la clown Laura Herts
 

De l’1 al 4 d’octubre, Sant Esteve de Palautordera acull actuacions  
de més d’una seixantena de pallasses de tot l’Estat i Europa

Enguany, les actuacions seran en espais acotats, seguint els protocols,  
amb públic reduït i reserva prèvia

16 de setembre de 2020.- Per setè any consecutiu, el Festival Circ Cric celebra el popular Festival internacional de 
Pallasses (FIP) als carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. La 7a edició del FIP, que tindrà lloc de l’1 al 4 
d’octubre, inclourà diversos espectacles i activitats amb una seixantena de pallasses de l’Estat i d’Europa com a 
protagonistes, tot i que la participació internacional aquest any es veurà reduïda a causa de la pandèmia.

La proposta del festival d’enguany inclou la presència d’artistes de renom d’origen nacional i internacional, donant 
cabuda tant a professionals d’ampli reconeixement i trajectòria com a pallasses que debuten en el gènere. Totes elles 
es podran veure al Teatre Pare Casals, al Circ Cric, al Teatro Sobre Ruedas i al Pati de les Escoles Velles del poble de 
Sant Esteve.

Aquest any i arran de la pandèmia de la covid-19, les actuacions seran en espais acotats, seguint els protocols, amb 
públic reduït i reserva prèvia. A més, no es programaran espectacles de participació, cercaviles i espectacles itine-
rants. A més, les entrades s’hauran de comprar anticipadament.

Durant tot el festival el Teatro Sobre Ruedas estarà instal·lat a la Plaça Joan Serra, al bell mig del poble, amb els es-
pais: La Tartana i la Cantina, oferint espectacles de petit format cada dia.

El dijous 1 tindrà lloc la inauguració a les 20 h a la plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera, a càrrec de la 
companyia Aérea Teatro que oferirà un espectacle musical d’humor idiota. La mateixa jornada, Tulipas proposa una 
entretinguda reunió veïnal.

El divendres 2, Sant Esteve acollirà una marató de pallasses amb tres passis, amb presentació a càrrec d’Aten Soria i 
Merche Ochoa. A més, al Teatre Pare Casals, la companyia Pepa Plana reivindicarà la figura de la pallassa amb l’es-
pectacle Veus que no veus. A les 23 h, Les Pedettes Varietés presentaran el seu Cabaret Golfo.

El dissabte 3, la belga Rachel Ponsonby durà al festival la divertida proposta de circ musical Cirko Flora. El mateix dia, 
també serà el torn de la suïssa Jessica Arpin amb les acrobàcies sobre bicicleta de Kalabazi. A la tarda, la companyia 
Iluya estrenarà el seu espectacle de teatre no convencional Jet Lag, i a la mateixa hora Beatriz Garrido desplegarà 
l’energia del seu alter ego, Lola Mento amb l’espectacle Lolamenteando.

Tanmateix, la figura destacada del dia i d’aquesta edició és la pallassa nord-americana Laura Herts, instal·lada a França 
i de llarga trajectòria artística i docent, que durà al festival el seu himne a l’amor, Live. Maria Solà (Mama Calypso) 
presentarà el mateix dissabte l’espectacle musical i eròtic-festiu Mama Calypso i Les Remeis Exòtics.
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Diumenge 4 Les Pedettes Varietés reivindicaran el clown més clàssic en clau femenina amb Jo vull ser..., mentre que al 
migdia prendran el relleu el teatre còmic de carrer de Cirquet Confetti amb la proposta A la fresca i el divertit espectacle 
¡Qué buen día! de la companyia Maite Guevara. Tancarà aquesta edició 2020 l’espectacle batejat com La inauguració, a 
càrrec de Las Kakofonikas, on tres pallasses presenten una nova font al poble.

 
El FIP: trobada professional per a pallasses d’arreu
Segons la Montserrat Trias, impulsora de la FIP, el festival reivindica el paper d’unes dones que des de les arts escèniques 
han triat la comicitat “com a opció per potenciar els valors d’igualtat, justícia i sentit comú”, amb la certesa que el riure és 
una eina essencial per a la convivència, genera tolerància. Aquesta propicia a la vegada harmonia en una societat on “a la 
dona li ha estat vetat fins fa relativament poc pujar a un escenari a fer riure”. Trias lamenta que encara ara, en les programa-
cions estables o festivals són escassos o nuls els projectes de dones: “Hem d’aconseguir una normalitat també en aquest 
sentit”, reivindica.

D’aquesta manera, el FIP es fa ressò de les inquietuds de les pallasses, i es manté com a punt de trobada que suposa un cop 
l’any compartir, veure’s les cares i posar en comú les inquietuds de dones que, com els homes, “troben en el riure i la comicitat 
una manera d’entendre la vida, la cultura i la professió”. A més, el festival defensa que si bé de pallasses n’hi ha poques, la 
cita busca potenciar-les, i engrescar a nous i futurs talents, tot reivindicant la tasca de fer riure des de la condició de dones.
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PROGRAMACIÓ
 
El programa del Festival inclou espectacles de gran qualitat artística amb la participació d’artistes internacionals. 

La figura destacada d’aquesta edició és la pallassa americana resident a França LAURA HERTS, que és una de les més 
destacades de l’escena internacional.

La programació que dona cabuda tant a pallasses professionals, com a pallasses novelles, que es podran veure al Teatre 
Pare Casals, al Circ Cric, al Teatro Sobre Ruedas i al Pati de les Escoles Velles del poble de Sant Esteve.

Durant tot el festival el Teatro Sobre Ruedas estarà instal·lat a la Plaça Joan Serra, al bell mig del poble, amb els espais: La 
Tartana i la Cantina, oferint espectacles de petit format durant tots els dies.

Hi haurà una variada gama de propostes adreçada a totes les d’edats i en horaris ben diferents, per a tots els gustos.

PRESENTACIÓ
 
El Circ Cric i l’Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera acullen la sisena edició del 
Festival Internacional de Pallasses 

Un festival concebut com a trobada anual 
d’intercanvi i reflexió de les dones que han 
fet de la pallassa una opció de vida.

Un festival convertit en referent interna-
cional que potencia la comicitat, amb una 
mirada femenina.
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DIJOUS 1 D’OCTUBRE
 
‘PAYASAS, BÁRTULOS Y CACHIVACHES. CAMINO ABIERTO’
18.00 h  Espai: Casal de la Gent Gran de Sant Esteve de Palautordera

El FIP inaugurarà aquesta exposició de Merche Ochoa i Lluna Albert. Ochoa ha atresorat andròmines i programes d’ençà 
que va començar a fer de pallassa donant lloc a aquesta mena de museu pallasso. És una exposició que vol donar visibilitat 
i referenciar les pallasses actuals i passades perquès les futures tinguin més fàcil recollir el testimoni. S’hi accedirà amb 
rigorós ordre d’entrada i distància preventiva.
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XERRADA ‘PARLANT DE… PALLASSES’
 
18.30 h Espai: Teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera

Xerrada amb la participació, entre d’altres, de Payasas Cirkulando, que explicaran la seva experiència circulant pel món. 
Han estat des del maig de 2019 fins al juliol de 2020 amb la seva caravana itinerant per Mèxic i Colòmbia amb més de 50 
espectacles.

Conduit per per Merche Ochoa, Premio Nacional de Circo 2014 

Amb Payasas Cirkulando (Catalunya)

 
INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL: 
PELA&PELU i FINALES DE MIERDA
CÍA AÉREA TEATRO (Argentina/València) 

20 h Espai: Teatro Sobre Ruedas a la Plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera 

Espectacle musical d’humor idiota, ‘Pela&Pelu’ i ‘Finales de Mierda’, on dues dones sense filtre et mostren de la manera 
més fresca i absurda el seu pas per la glòria, amb un toc humorístic i musical.
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TULIPAS
Presentat per CÍA DECOPIVOLTA (València) 

22 h Espai: Pati de les Escoles Velles de Sant Esteve de Palautordera

Tulipas és la comèdia irreverent d’estar per casa de teatre professional fet a mà. La interpretació de Mar Marcos a l’espec-
tacle compta amb el Premi Millor Actriu al VII Certamen de Teatro de Calle Noctívagos. Proposa una reunió de veïns fresca i 
divertida en què dues esbojarrades veïnes donaran l’espectacle. Amb Mar Marcos i Laia Sales, idea original de Decopivolta 
Teatre i direcció de Jimena Cavalletti.
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DIVENDRES 2 D’OCTUBRE
 

MARATÓ DE PALLASSES
presentat per Aten Soria (Castella La Manxa) i Merche Ochoa

17.30 h Espai: Teatro Sobre Ruedas

18.30 h Espai: Teatro Sobre Ruedas

19.30 h Espai: Teatro Sobre Ruedas

Espai obert per a la participació de les pallasses en una mostra de les 
seves propostes. Cada intervenció tindrà una durada de set minuts i 
desplegaran les seves variades personalitats.

 
VEUS QUE NO VEUS
21.30 h Espai: Teatre Pare Casals 

presentat per CIA PEPA PLANA

La companyia Pepa Plana sempre ha reivindicat la figura de la pallassa 
i ara presenta els números circenses més clàssics en un espectacle que 
va tant de riure com de parlar, jugar i, potser, mossegar.

És un moment on el paper de la dona a les arts escèniques està sota 
l’atenta mirada de l’opinió pública i les institucions, l’espectacle busca 
que siguin preses seriosament. I reivindiquen que sembla que cal recor-
dar que els patis de butaques majoritàriament estan ocupats per dones.

Les pallasses són PEPA PLANA I NOËL OLIVÉ

Pallassa Augusta: PEPA PLANA 
Pallassa blanca: NOËL OLIVÉ 
Direcció: JOAN ARQUÉ 
Escenografia: XAVIER ERRA 
Assistent de direcció: INÉS GARCÍA 
Vestuari: ROSA SOLÉ / IMMA EBJOL 
Coreografia: ROGER JULIÀ 
Il·luminació: YURI PLANA 
Música: LLUÍS CARTES 
Música i veu a Tirallonga de monosíl·labs: ROSA POU
Fotografia: AURELI SENDRA / TONY LARA 
Producció: CIA PEPA PLANA

Durada: 75 minuts
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CABARET GOLFO
23.00 h Espai: Carpa de Les Punxes - Circ Cric 

Presentat per LES PEDETTES VARIETÉS

Amb LILLI LA GAMELLE [Élise Ouvrier-Buffet] (França), PEG [Lisa 
Skjoth Madsen] (Dinamarca), LAURA HERTS (Estats Units), RACHEL 
PONSONBY (Bèlgica) i LAS XL. 

DISSABTE 3 D’OCTUBRE
 
 
CIRKO FLORA
11.15 h Espai: Teatro Sobre Ruedas 

presentat per RACHEL PONSONBY (Bèlgica) 

Aquest és un espectacle de pallassos musicals de carrer on Madame 
La Fleur fa el seu circ. Quan la maquinària es posa en marxa, les flors 
caminen pel cable i arriba la princesa. 

Ponsonoby és compositora, cantant i toca la flauta travessera, la flau-
ta irlandesa, el saxo, el clarinet i la trompeta, entre d’altres. A més, és 
soprano i baríton, i és capaç de tocar també el teclat i interpretar pe-
tites i diverses percussions. Tot treballant amb Cirque Plume i Circus 
Ronaldo, la pallassa ha creat el seu propi univers clownesc i musical.

De i amb: RACHEL PONSONBY

Direcció escènica: FRANCY BEGASSE
Vestuari: SOPHIE DEBAISIEUX
Accessoris: SOPHIE DEBAISIEUX, RACHEL PONSONBY, ADAM 
BROOKING. ARNAUD VAN HAMME i TOINETTE CLETTE
Marioneta: KEVIN BROOKING
Música: RACHEL PONSONBY
Producció: ZIRK THÉÂTRE ASBL

Durada: 35 minuts
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KALABAZI
13.00 h Espai: Pati Escoles Velles de Sant Esteve de Palautordera

presentat per JESSICA ARPIN (Suïssa) 

En una proposta d’acrobàcia sobre bicicleta, Jessica Arpin proposa 
la història d’una jove dona que és a punt de contraure matrimoni. Ho 
té tot previst: el lloc de la cerimònia, de la festa, els convidats i el cà-
tering, però tot i així, sent que li falta alguna cosa: el marit. Té una hora 
per decidir qui serà el seu futur marit entre dos valents participants 
del públic, entre els quals es desenvoluparà una difícil prova d’amor 
per saber quin serà el flamant espòs. 

Ells hauran de superar proves de ball, fer declaracions d’amor i moltes 
més bogeries que a aquesta joveneta se li ocorreran durant l’especta-
cle. Seduirà als dos pretendents i a tot el públic present amb les seves 
meravelloses acrobàcies sobre la bicicleta i amb les seves virtuts de 
parlar i cantar a l’inrevés.  Sempre l’ha estat representat en la llen-
gua del país on actua, sigui dialecte napolità o brasiler. Kalabazi ha 
estat presentat 800 vegades en 27 països, en 8 idiomes i 23 dialectes.

Durada: 45 minuts

 
JET LAG ESTRENA

18.00 h Espai: Pati Escoles Velles de Sant Esteve de Palautordera 

presentat per CIA ILUYA

Iluya és un nou i jove projecte que neix paral·lelament a la companyia 
Ponten Pie, amb més de 10 anys de trajectòria i dedicada a les formes 
teatrals no convencionals i per aforaments limitats. Iluya ofereix 
teatre de carrer amb un aire fresc, humorístic i per a tots els públics.

A Jet Lag proposa als espectadors les conseqüències del Jet Lag de 
la mà d’una tripulació que viatja sense parar i que no té temps de 
reestructurar el seu rellotge intern: planteja la situació d’una tripulació 
que no sap en quin país està, en quin horari viu i quina és la pròxima 
destinació, tot i ser el responsable de gestionar el següent vol.

Intèrprets: NATALIA MÉNDEZ, BORJA NIETO, CRISTINA SOLÉ, 
EMMA BASSAS I ADRIÀ ARDILA

Direcció: SERGI OTS

Durada: 45 minuts
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LOLAMENTANDO
18. 00 h Espai: Teatro Sobre Ruedas

presentat per LOLA MENTO (Andalusia)

amb BEATRIZ GARRIDO

Beatriz Garrido encarna el seu personatge Lola Mento, amb la seva energia i entusiasme per dibuixar un somriure als altres: 
“Ella era jo, però diferent. Des del principi em va divertir improvisar, sorprendre, jugar, sentir les rialles del públic”, explica. 

Des dels 16 anys ja tenia clar quin era el camí que volia seguir, i per això s’ha anat creuant amb mestres que li van ensenyar 
l’ofici de l’actor, la màgia, el clown, la dansa i la música, com Juan Tamariz, Miguel Ángel Gea, Arnold Taraborrelli, Begoña 
Valle, José Pedro Carrión i Eduardo Fonts. Al seu costat ha après a superar les dificultats i a no rendir-se mai.

Durada: 45 minuts
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LIVE
20.00 h Espai: Teatre Pare Casals 

presentat per LAURA HERTS (Estats Units) 

Live és un himne a l’amor d’una rebel, el crit d’una esbojarrada i elec-
tritzant pallassa. Descendent de Groucho Marx, Laura Herts n’és una 
digna successora. Aquesta pallassa és una de les poques artistes 
que ha dominat l’art del mim i el clown, i el seu estil propi revela un 
univers particular que toca tothom, en una mena de passió infantil.

A través de la comèdia visual dissenya irreverentment les seves ob-
servacions, reflexions sobre un món deshumanitzador i masclista. 
Laura comparteix lúcidament la seva visió de la injustícia social a tra-
vés de l’humor físic, l’auto-burla i l’esperit del Rock n’Roll.

Amb 19 anys, una vegada que va obtenir el seu diploma de l’Arts’ 
School of Baltimore, va realitzar una gira per Europa decidida a 
evolucionar en l’art de el mim i el pallasso, una passió de la infància. 
Primer va fer una parada a Bèlgica per estudiar amb Saïdi Lassaad 
a The International School of Mime a Brussel·les. Continuant la seva 
recerca, va aterrar a París el 1987 per seguir successivament els ense-
nyaments de Jacques Lecocq, Daniel Stein i Philippe Gaullier.

Enriquida de l’experiència d’aprendre i practicar teatre físic, pallasso, 
màscara neutral, mim i teatre d’objectes, combinada amb l’escola del 
carrer, va crear un món de comèdia de pallassos derivat del jo i 
l’observació de el món exterior. Herts és autora de teatre, comediant, 
directora i professora.

El primer xou de Herts, The Last tangle In Paradise, va ser creat el 
1992 i va aconseguir un gran èxit internacional. Electric Lazy Land, el 
seu segon xou va ser creat el 1997. El 2002, va escriure A Won Woman 
Show que va fer la seva primera aparició al Brasil i des de llavors, 
aquesta extraordinària comèdia, ha estat de gira per tot el món. El 
2004, va escriure, va dirigir i va jugar a The Shooting Stars amb un 
equip de quatre comediants.

Ha actuat amb alguns dels pallassos més importants de l’escena in-
ternacional com el famós pallasso rus Slava Polunin, el clown René 
Bazinet del Cirque du Soleil, i Jango Ewards, amb qui va coproduir 
Classic Duo a 2008. Des de fa alguns anys, Laura Herts ha estat con-
vidada a diversos països del món a dirigir classes magistrals i tallers.

Creació: LAURA HERTS

Durada: 60 minuts

Espectacle per a tots els públics a partir de 10 anys
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MAMA CALYPSO i LES REMEIS EXÒTICS
23.00 h Espai: Carpa Les Punxes Circ Cric 

presentat per CABARET GOLFO BRUNETTE BROS.

Espectacle eròtic-festiu, sensual-còmic que arriba després més d’un any d’incubació. A la proposta, Mama Calypso s’emoci-
ona en presentar les seves inèdites cançons en un concert únic i irrepetible a la falda del Montseny, amb la banda increïble 
de Les Remeis Exòtics. El repertori és farcit de les cançons picants de la també exòtica Mama Calypso al ritme del Calypso 
més tropical.

Veu and flow: MAMA CALYPSO (MARIA SOLÂ)
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DIUMENGE 4 D’OCTUBRE
 
JO VULL SER…
11.00 h Espai: Teatro sobre ruedas 

presentat per LES PEDETTES VARIETÉS

Davant les professions eminentment masculines, Les Pedettes Varietés ofereixen la prova palpable que demostra que no 
calen bigotis per poder arribar a ser una gran metgessa, una rock star, una maga o una xef internacional.  El clown més 
clàssic en femení i en plural apte per a tots els arriba amb un espectacle trepidant on cada una pot ser el que vulgui ser. 

Les Pedettes Varietés van néixer el 2019 i es podrien considerar una trouppe jove. Darrere d’aquesta formació hi ha una 
llarga història que ha cristal·litzat en una nova fórmula. Fa molts anys que es coneixen dins i fora dels escenaris i van formar 
part de l’extinta història de les Folklòriques Anònimes, el seu primer espectacle de varietats juntes que va néixer, créixer 
i morir a la Sala Almazen.

Fruit d’aquesta relació, van anar creant juntes diferents gags que han recorregut diversos cabarets i escenaris d’arreu. Juntes 
també han creat un equip que col·labora cada any i de forma estable amb el festival des dels seus inicis, tant en les actua-
cions com en la logística i coordinació d’alguns dels espais. 

Pallasses: VIKISUA (VICTORIA ALCARAZ), KRAS PATAKLÁN (CRISTINA CASADEVALL), TITA REME (LAURA RODRÍGUEZ) 
Idea i direcció: LES PEDETTES VARIETÉS 
Mirada externa: WALTER VELÁZQUEZ 
So: ZENOBIA SABATÉ 
Imatge gràfica: JUAN CARDOSA 
Fotografies: VENTURA VALLÈS 
Confecció de vestuari: CONXITA ALCARAZ

Durada: 50 minuts
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A LA FRESCA
12:00 h Espai: Pati Escoles Velles de Sant Esteve de Palautordera 

presentat per CIRQUET CONFETTI

En aquesta proposta de teatre còmic de carrer, tres personatges i 
una cadira gegant surten a prendre la fresca, generant diferents situ-
acions còmiques al llarg d’un recorregut. 

És un espectacle inspirat en situacions quotidianes, visual i amb 
poques paraules.  La Cia. Anna Confetti / Cirquet Confetti fa més de 
30 anys que provoca somriures amb els seus espectacles de carrer i de 
sala. La seva especialitat és el llenguatge del circ, la música i el clown.

Personatges: ROSITA CALVI, THANGI REY, ANNA CONFETTI
Creació: PEP VILA, ROSITA CALVI, THANGI REY i ANNA CONFETTI
Direcció: PEP VILA
Escenografia: PEP AYMERICH i MIQUEL OLLÉ

Durada: 55 minuts

¡QUÉ BUEN DÍA!
13.00 h Espacio: Teatro Sobre Ruedas

presentat per CIA MAITE GUEVARA (Euskadi)

Plogui, nevi o pedregui, per a la Martina sempre pot ser un bon dia. 
En aquest espectacle ve a demostrar que qui somia i obre bé els seus 
ulls pot veure un món amb infinites possibilitats. 

És un espectacle per a gent amb ganes de passar-ho bé. Cal abste-
nir-se avorrides, tramposes i altres persones sense ganes de jugar ni 
d’imaginar.

Pallassa: MAITE GUEVARA
Direcció: PABLO IBARLUZEA

Durada: 50 minuts
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CLAUSURA DEL FESTIVAL DE 
PALLASSES 2020: 
LA INAUGURACIÓ
 
18.00 h Espai: Pati de les Escoles Velles

presentat per LAS KAKOFONIKAS

Mostra Work in Progress

La Inauguració és un espectacle de carrer on tres pallasses presen-
taran la nova font del poble, i ho faran amb la intenció de seguir els 
protocols marcats oficialment per aquests esdeveniments. 

La proposta proposarà uns tràmits que organitza l’encarregada de 
protocol Madame Marie Confusa, amb l’ajuda de la brigada de l’Ajunta-
ment la Senyoreta Floritura. Elles faran la rebuda de la gran i aclamada 
Reina Octava de la Fontain que inaugurarà l’esperada font, que feia 
tants anys que l’Ajuntament prometia. 

Pallasses: MARTA RENYER, EMMA BASSAS i CRISTI GARBO

Durada: 50 minuts 
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ACTIVITATS FORMATIVES
 

1- STAGE DE CREACIÓ CATASTRÒFICA

A càrrec de: ÉLISE OUVRIER-BUFFET (França)

Dies 29 i 30 de setembre, i 1 i 2 d’octubre de 2020

Dirigit a: pallasses amb ganes d’aprofundir en aquest ofici

Descripció: Comèdia física, comèdia accident, comèdia del desastre, teatre físic i ‘slapstick’.

Programa:

Lliscar, fallar, ensopegar, agafar-se, enredar, colpejar-se, esquivar, bufetejar, colpejar, lluitar, caure, running gag i double take. 
Aquest seminari posa l’accent en l’humor físic i el gag accidental anomenat també ‘slapstik’. Les tècniques són adaptables 
a les capacitats físiques de cadascú.

El repertori de gags físics en els quals els actors del cinema mut van dibuixar tota mena d’idees, es presenta com a base 
tècnica de referència. I a partir d’aquesta pedagogia de la poca destresa i la mala sort, el seu repte serà de revelar la fantasia 
maldestre i el talent de l’absurd de cadascú i la humanitat que l’acompanya. 

El desastre, el gest estúpid, la desgràcia són l’oportunitat per tenir aventures emocionalment fenomenals. El personatge, 
l’estúpid que portem dins, abordarà la tècnica com un excel·lent terreny de joc. 

Objectius:

• Desenvolupar l’habilitat maldestre i la comicitat del cos.

• Delectar-se en el desequilibri, la ineficiència, malaptesa i l’accident inesperat.

• Agafar gust a les caigudes i cops.

• Redescobrir i dominar el sòl i tota mena d’obstacles per ser còmplices dels xocs.

• Aprendre a controlar el cos i a prendre consciència de la tensió muscular pròpia a cada accident.

• Explorar totes les accions que causen l’accident en situacions diferents, ritmes, estats i posar-les al servei del joc.

• Aprendre trucs, il·lusions i les disposicions en relació amb el públic.

• Crear, improvisar, assajar i realitzar una rutina tot posant-la al servei del personatge.
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2- WORKSHOP INTENSIU 2020. UN CAMÍ CAP EL RIURE
 
A càrrec de: LAURA HERTS (Estats Units)

Dies 29 i 30 de setembre, i 1 i 2 d’octubre 2020

Dirigit a: pallasses amb experiència en l’ofici

Programa:

Escalfament. El dia comença amb un enfocament preparatori físic i espiritual despertant els sentits a través del moviment, 
buscant la relació entre nosaltres mateixes i l’espai, el moviment i la respiració, respirant i gaudint amb la veu. Hi ha dansa, 
ioga, taitxí, entrenament de la veu, cant, exercicis de respiració i meditació, mim i màscara neutra.

Improvisació. Individualment o dins el grup sense l’obligació de fer la pallassa, no hem de sentir la pressió d’haver de ser 
gracioses o de divertir. Podem explorar altres dominis de teatre i observar el nostre potencial d’actuar, gaudint de la llibertat 
per trobar una nova obertura dins d’una mateixa, d’una major presència, i d’una expressió més viva.

Començarem a observar el potencial del clown com a actors, experimentant el plaer de prendre contacte amb la seva es-
pontaneïtat, els seus impulsos, alhora que trobarem la complicitat amb les altres integrants del grup a través d’un joc molt 
simple i directe.

L’escena. Prenent la diversió i l’energia del joc, la portarem directament a l’escenari. Utilitzarem diferents exercicis i temes 
d’improvisació per treballar. A través d’un seguiment individualitzat, cada una serà conscient i representarà el seu propi clown.

Objectius:

• Arribar a la consciència de la pallassa a través del cos.

• Sentir-se capaç de crear el teu propi món còmic usant les imperfeccions i el teu propi absurd com una força, donant 
dimensió teatral a la ridiculesa i al costat més ximple i salvatge de la teva vida.

• A través de la improvisació, amb el moviment, la veu, la representació teatral, sola o amb el grup, deixa que neixi el teu 
propi clown interior.

• Fer el pallasso és com el Zen, quan arribem al Nirvana, si intentem aferrar-nos a ell, utilitzant l’intel·lecte, se’ns escapa. 
Només podem buscar maneres de deixar-nos portar i descobrir el sorprenent que portem dins.
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ARRIBAR A SANT ESTEVE EN TRANSPORT PÚBLIC
Per venir amb transport públic, podeu arribar en tren des de Barcelona o Girona amb Rodalies Renfe fins a Palautordera 
www.renfe.com

Des de l’estació de Palautordera podeu agafar la línia d’autobusos que us deixarà a la rotonda d’entrada de Sant Esteve de 
Palautordera www.sagales.com

En cinc minuts de passejada arribareu a la seu del Circ Cric.

Des de l’organització del Festival ens reservem el dret a canvis en el programa si les circumstàncies així ho requereixen.

Tots el canvis i novetats a la programació a:

www.circcric.com
www.facebook.com/circcric 
www.circcric.com/festival-de-pallasses

VENDA D’ENTRADES
Les entrades per als diferents espectacles s’han de comprar anticipadament.

Per Internet: https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-sant-esteve-de-palautordera

A taquilla: al Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera de 10 a 14 h, amb aforaments reduïts.

 
ACCÉS A LA PROGRAMACIÓ
Es pot accedir a tota la programació a través del codi QR:

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS
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EQUIP DEL FESTIVAL
Direcció: Montserrat Trias

Equip tècnic i de suport: Equip del Circ Cric i de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Comunicació: Both. People & Comms.

ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ:
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EQUIP DEL FESTIVAL 
 
 
 
Direcció: Montserrat Trias i Jaume Mateu 
Direcció tècnica: Roc Mateu 
Equip tècnic: Jordi Codinachs, Carles Benito, Vicenç Herrero,  
Roger Ábalos, Roc Mateu i Carla Casanovas 
Personal de suport: Alba Bellvehí, Tina Witty, Mireia Pardo,  
Sole Segretín, Pau Fernàndez 
Disseny gràfic: Estudi Gràfic Nexus  
Cartell: Àfrica Fanlo 
Comunicació: APortada Comunicació 
Producció: Montserrat Trias, Jordi Saban i Lourdes Carracedo 
 
 
 
 
ORGANITZA: 
ASSOCIACIÓ AMICS CIRC CRIC 
CRAC, Centre de Recerca de les arts del Circ 
AJUNTAMENT SANT ESTEVE DE PALAUTORDREA 
 
 
AMB EL SUPORT: 
GENERALITAT DE CATALUNYA – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
MINISTERIO DE CULTURA – INAEM 
PROGRAMA.CAT 
 
 

 
Aquest projecte està emmarcat en el pla d'acció que té prevista l'AECC per a 
l'any 2017, en l'àmbit de generar espais i activitats que constitueixin una xarxa 
actual i dinàmica de circ de creació. 
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CONTACTE DE PREMSA

Judit Cabana Both. People & Comms

judit.cabana@weareboth.com

609 77 91 45 | 93 318 26 50

Carmen Vicente Both. People & Comms

press@weareboth.com

696 13 07 83
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