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Benvinguts al Vallesclown!

aquesta és la dotzena edició del Va-
llesclown – Setmana del Pallasso. ja 
són molts anys de portar somriures 
i nassos vermells a castellar, i em 
sento orgullós i content del camí re-
corregut. quan vam començar no ens 
pensàvem pas que aquesta iniciativa 
romangués tant de temps a la nostra 
vila, però així ha estat. any rere any 
ha anat creixent i durant un temps 
ha estat un referent del gènere a tot 
catalunya i fins i tot fora del nostre 
país. tanmateix, tot evoluciona, les 
idees canvien, les possibilitats vari-
en, les necessitats són diferents i les 
conjuntures socials i econòmiques 
condicionen les activitats. la Setma-
na del Pallasso no és una excepció, i 
ha estat necessari modificar el format 
perquè el festival fos assumible. ara 
més que mai el sobrenom de Valles-
clown li escau a la perfecció, perquè 
us presentem un festival comprimit i 
concentrat en tres dies, dedicat com 
sempre als pallassos i que es fa al Va-
llès, per tant, Vallesclown.

aquest nou format no ha de ser una 
excusa per deixar-lo passar, ans al 
contrari, ha de ser un motiu per apro-
fitar-lo al màxim, des del divendres 
fins al diumenge. menys espectacles 
que altres anys, però igual de diver-
tits, originals i de qualitat. especta-
cles de carrer i de sala, Sabatot ale-
gre i jocs i tallers a la fira de l’infant.

us encoratjo a gaudir d’aquesta festa 
de l’espectacle i dels pallassos. Sor-
tiu al carrer, ompliu el teatre, divertiu-
vos, participeu i no deixeu de pensar 
que cada rialla que dibuixem al rostre 
és un bri de felicitat que acumulem al 
nostre equipatge vital. 

que Vallesclown sigui més petit no vol 
dir que sigui menys important, per-
què està preparat amb la mateixa il-
lusió que sempre i adreçat als matei-
xos destinataris de sempre: vosaltres, 
tots els que estimeu els pallassos i la 
cultura. us esperem.

Salut i pallassos

Gaudiu de la
Setmana del Pallasso!

la vida és massa bonica com per 
viure sempre queixant-nos i de mal 
humor. Hem d’aprendre a riure més. 
Perquè riure ens allibera dels proble-
mes, estimula la nostra autoestima i 
potencia la nostra creativitat. el sen-
tit de l’humor i el riure són molt salu-
dables ja que suposen tenir una acti-
tud lúdica i optimista a la vida, veure 
els problemes des d’una òptica més 
positiva i mantenir unes expectatives 
sòlides amb vistes al futur.

Per totes aquestes raons us propo-
sem que el cap de setmana del 28 al 
30 de març us allibereu de l’estrès, 
els maldecaps i les pressions i gaudiu 
del espectacles de la nova edició de 
Vallesclown Setmana del Pallasso.

quan ens fem grans ens oblidem que 
riure és bo per a la salut i per a l’ànima. 
a mesura que creixem tendim a gua-
nyar en saviesa i a perdre espontaneï-
tat. Per això, hem d’aprendre molt dels 
infants i de la seva capacitat per trobar 
la part còmica de les situacions.

a partir de divendres i fins diumen-
ge teniu una molt bona oportunitat 
de tornar a ser nens i nenes amb el 
seguit de propostes que ens ofereix 
la Xarxa. no desaprofiteu l’ocasió. 
teniu espectacles de carrer i de sala, 
per a petits i per a grans, i tots sota 
un denominador comú: el riure.

aquesta edició es presenta enguany 
en un format reduït, però ha estat 
preparada amb la mateixa cura, amor 
i il·lusió de tots els anys. cal felicitar 
els organitzadors per la seva feina i 
per haver estat capaços de mante-
nir una fita que ja és referència a tot 
catalunya.

no us perdeu cap dels espectacles que 
us proposem a les properes pàgines.
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Companyia
Ínfima la Puça

Manel Vallès
“Totó”

Pallassos
sense Fronteres

Claret Clown

Los Excéntricos

Joan Montanyès 
“Monti”

Pepa Plana

Marcel Gros

Cia. La Tal

2011

2012

2013

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sabatot Alegre

aquest any els pallassos han decidit premiar Caroline 
Dream i Àlex Navarro. ambdós destaquen per la seva de-
dicació i aportació al gènere tant des de l’escenari, amb 
la seva creativitat, professionalitat i qualitat, com des de 
fora de l’escenari, defensant la professió i difonent-la mit-
jançant la formació de pallassos i la promoció de la prò-
pia filosofia de vida del clown. caroline i Àlex han treballat 
sols, en parella i fent grup amb altres companys, i la seva 
trajectòria avala a bastament aquest reconeixement.

Lliurament del Sabatot Alegre

Màsters, amb la Cia. Alcavot

Aperitiu inaugural de Vallesclown

DV 28 20.15 h
Sala d’actes d’el mirador

21.00 h
auditori municipal miquel Pont

22.30 h
Vestíbul de l’auditori municipal miquel Pont

gratuït

Preu: 3 euros

gratuït

més informació: pàgina 4 del suplement

el guardó pren cos en una 
figura de terracota que

representa una
sabata de pallasso,

realitzada per l’artista
castellarenc joan mundet.

El Sabatot Alegre és un premi honorífic anual
sense dotació econòmica però amb la rellevància 

que dóna el fet que el premi l’atorguen
els mateixos pallassos.



ESPECTACLES

Màsters
a càrrec de la Cia. Alcavot

21.00 h
auditori municipal miquel Pont

Preu: 3 euros

10.30 h
Plaça del mercat

gratuït

11.30 h
Plaça del mercat

gratuït

12.30 h
Plaça del mercat

gratuït

Papanatas Band
a càrrec de Martademarte

El mêtre
a càrrec de JAM

Adopted
amb la Cia. Inadoptats

Un grup d’estudiants es reuneixen per realitzar la darrera sessió d’un 
curs de postgrau. Fins aquest moment havien treballat per separat 
i ara hauran de posar en comú les teories tractades de manera indi-
vidual. Això ho faran sota la supervisió d’un catedràtic que els farà 
de tutor. La sessió no es desenvolupa de la manera prevista, i els ma-
lentesos fan que l’evolució de la jornada sigui totalment esbojarrada 
i descontrolada fins arribar a un final sorprenent i inesperat.

Espectacle de carrer on la màgia del clown ens arriba a través de la 
música. Una mini orquestra: concertina, guitarra i joguines sonores 
a mans del públic ens convida a interpretar cançons de diferents pa-
ïsos entre jocs i malabars.

Aquest espectacle ha estat premiat en diverses ocasions: 
- Premi a la millor actuació femenina Stadtspektakel 2013 a
  Landshut (Alemanya)
- Premi del jurat al millor espectacle Busker al Zomer Festival
  de Menen 2012 (Bèlgica)
- Premi del públic al millor espectacle de carrer al festival de
  pallassos Entrepayasaos 2012 a Saragossa (Espanya)

La terrassa d’un bar, d’un cafè, d’un petit restaurant... del jardí d’una 
casa. A les cadires d’aquesta terrasseta veiem el què va passant al vol-
tant: nens que juguen a pilota, una dona que passeja amb el seu gos-
set, un senyor amb un caminar frenètic perquè fa tard a la feina, dos 
enamorats que es fan petons en un banc, se sent el clàxon dels cotxes, 
el plor d’un nadó dins del seu cotxet, les converses de la gent…
Una taula, dues cadires, un para-sol, un penja roba, un mirall i un 
mêtre: “Vine i observa. Et convido al meu món!”

El Mêtre és un espectacle que us traslladarà al món de la imaginació, 
la complicitat, el riure, l’amor, les emocions, el joc i la tendresa.

Adopted és un espectacle coproduït per la Cía. Fadunito i Wandering 
Orquestra.

Els protagonistes porten ja molts anys a l’orfenat, ningú fins ara els 
ha adoptat i ja s’han fet grans, potser avui serà un dia diferent i algú 
voldrà emportar-se un d’aquests nadons a casa.

Aquest és un espectacle de carrer, divertit i participatiu, en què l’ac-
tor es barreja amb el públic i busca la complicitat del vianant. És im-
possible ser només observador. Animeu-vos i interactueu amb els 
personatges... ningú sap com acabarà l’espectacle, però potser algú 
tornarà a casa amb un “nadó” adoptat.

DV 28

DS 29
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CADA DIA UN ESPECTACLE, CADA DIA UNA RIALLA

Aquest ha estat el lema del festival des de la primera edi-
ció, i el volem mantenir perquè ha esdevingut un símbol 
i un objectiu. En aquesta ocasió, però, el nou format ens 
fa anar més enllà d’un espectacle diari. Us els presentem 
en dues pàgines amb la recomanació que no us en per-
deu cap. L’espectacle és la base de Vallesclown.



17.00 i 18.30 h
Plaça major

gratuït

13.00 h
Plaça major

gratuït

19.30 h
auditori municipal miquel Pont

Preu: 3 euros

18.30 h
auditori municipal miquel Pont

Preu: 5 euros

The incredible box
amb la Cia. La Tal

Sóc un pallasso
a càrrec de Claret Clown

Tut-Tururut la princesa!
amb la Cia. La Bleda

El retaule del flautista
amb la Cia. TIC Escènic

Què passaria si el mateix espectacle fos repetit durant dècades i dècades? 

Els actors canviarien, els moviments perdrien espontaneïtat i, tal ve-
gada, ells mateixos i el propi espectacle es tornarien més excèntrics, 
absurds, ridículs, extravagants... Una reflexió en clau d’humor sobre 
la perdurabilitat de l’art. 

The incredible box, el més gran espectacle de tots els temps, el més ex-
cèntric, absurd, ridícul i extravagant que mai hagis vist. 

Aquest espectacle té dues parts diferents, una es fa a les 17.00 h i l’al-
tra a les 18.30 h. 

Llegenda de l’August, el primer pallasso que va existir sobre la terra.

Sota la inflexible presència del senyor Peperoni, l’August es desviu per 
les seves grans passions: la màgia, la música i el teatre...

A cops de despropòsits estrafolaris, ell té la dèria de ser l’estrella del 
Circ Peperoni, envoltat de llums i de cortines de vellut.

La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut tanta 
gent a veure-la, i no els el pot mostrar! Amb la il·lusió que li feia! Ep: 
l’ha perdut… o li han pres? Potser li ha robat el gripau blau? Ja se sap 
que els prínceps tenen els dits llargs!

La Princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar el seu tresor. El 
trobarà, però en un lloc ben diferent al que s’havia imaginat. I és que 
el seu tresor és ben diferent a com ens l’havíem imaginat…

Als voltants de l’any 1318, a l’Edat Mitjana, una vila es veu envaïda per les 
rates. La corrupció dels seus governants fa que aquests anteposin llurs in-
teressos a la qualitat de vida dels vilatans que, democràticament, els van 
elegir. Segur que era l’Edat Mitjana? En qualsevol cas, aquest fet, més actu-
al que mai, ens farà passar una molt bona estona rient (per no plorar)!

Ara que les “rates” tornen a proliferar, TIC Escènic es proposa dotar-vos del 
millor antídot contra possibles mossegades: el riure!... Mitjançant una versió 
reduïda i molt dinàmica de l’obra de Jordi Teixidor. Que en gaudiu!

DS 29

DG 30
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Espectacle convidat

aquest any hem volgut presentar una 
novetat. Hem integrat en el conjunt 
d’espectacles de gènere clown, de 
format i estils diversos, una propos-
ta diferent: l’espectacle convidat. en 
aquesta ocasió hem convidat tic es-
cènic, que ens oferirà un espectacle 
suggerent de teatre musical amb un 
toc còmic, un toc “pallasso”.



LA GRAN
PALLASSADA

cOncentració
de PallaSSOS

i Fira de l’inFant
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aquest any presentem una novetat, ajuntem en un sol dia 
dues de les activitats habituals en edicions passades: la 
concentració de Pallassos i la Fira de l’infant.

Volem que la plaça major s’ompli de gent disfressada de 
pallasso. tots els estils són vàlids, totes les propostes són 
bones. l’objectiu és aconseguir que hi hagi el màxim nom-
bre possible de participants. cal que sigui una jornada es-
pecial, divertida, alegre, plena de pallassos. cal que sigui 
la gran Pallassada. i perquè sigui una festa completa l’om-
plirem també amb la Fira de l’infant.

Patrocina:

Xocolatada

Concentració de Pallassos

Fira de l’Infant

Sóc un pallasso, a carrec de Claret Clown

Recepció de tots els participants amb una saborosa xocolata calenta 
acompanyada de melindros. Per llepar-se’n els dits.

Trobada de pallassos. Veniu disfressats de pallassos a la plaça! No es 
tracta de batre cap rècord, sinó de passar-ho bé, fer festa i acolorir una 
jornada plena de nassos, perruques, barrets i sabatots.

Una jornada continuada de diversió i entreteniment. Jocs diversos, ta-
llers, inflables, llits elàstics... un parc de diversió a la plaça Major.
Preu: 1 tiquet, 1 €; 5 tiquets, 3 €

Espectacle de pallassos a l’aire lliure. Més informació a la pàgina 5.

Organització: la Xarxa

Organització: la Xarxa

Organització: la taca

Organització: la Xarxa

10.00 h

10.30 h

10.30 a 14.00 h

13.00 h

a la plaça major

DG 30
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Més informació, consulteu: www.castellarvalles.cat
 www.facebook.com/vallesclown

O envieu un correu electrònic: vallesclown@gmail.com

NOTES:

l’accés a les atraccions i jocs de la Fira de l’in-
fant es farà mitjançant un tiquet: taller de ma-
labars, taller de circ, maquillatge, xapes, infla-
bles, llits elàstics, tómbola, jocs de punteria, 
jocs d’habilitat, etc. 

el taquillatge i la recaptació de la Fira de l’in-
fant són imprescindibles per a l’organització 
del festival. 

gràcies per la vostra col·laboració i comprensió.

en cas de pluja, les activitats a l’aire lliure es 
faran a l’espai tolrà.

reserva d’entrades a través del correu electrònic vallesclown@gmail.com, 
indicant nom, cognoms, espectacle i número d’entrades a reservar.

Espectacles de pagament:

Màsters ................................. 3 €

Tut-Tururut la princesa! .... 3 €

El retaule del flautista ....... 5 €

Fira de l’Infant .....................  1 € /  1 tiquet

................................................ 3 € /  5 tiquets
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AGENDA I PATROCINADORS

ACTIVITAT

Varietats

Teatre

Varietats

Teatre

Teatre

Teatre

Teatre

Teatre

Varietats

Animació

Varietats

Teatre

Teatre

28

29

30

  DIA

20.15

21.00

22.30

10.30

11.30

12.30

17.00 i

18.30

19.30

10.00

10.30

10.30 a 14

13.00

18.30

HORA

Lliurament del

Sabatot Alegre

Màsters

Aperitiu inaugural

de Vallesclown 2014

Papanatas band

El mêtre

Adopted

The incredible box

Tut-Tururut la princesa!

Xocolatada

Concentració de pallassos

Fira de l’Infant

Sóc un pallasso

El retaule del flautista

ACTE  ·  ESPECTACLE

Caroline Dream

Àlex Navarro

Cia. Alcavot

La Xarxa

Martademarte

JAM

Cia. Inadoptats

Cia. La Tal

Cia. La Bleda

La Xarxa

La Xarxa

La Taca

Claret Clown

Cia. TIC Escènic

COMPANYIA

Sala d’Actes d’El Mirador

Auditori Municipal

Vestíbul de l’Auditori

Plaça del Mercat

Plaça del Mercat

Plaça del Mercat

Plaça Major

Auditori Municipal

Plaça Major

Plaça Major

Plaça Major

Plaça Major

Auditori Municipal

LLOC

canudas
e.S. truyols
Farmàcia ros
Forn de pa Sant esteve
la Bona teca
llibreria martin
llibreria Vallès
luxury Beauty
Pastisseria muntada
Pastisseria Villaró

Peixateria carme Pi
Visual
Begudes Parera
el Picarol
esports castellar
Farmàcia Yangüela
Fleca miserachs
assessoria europa
assessoria Perarnau
Forn de Pa grané

Bar el racó del mercat
Brodats mariona
carme Perarnau
casa jordi
centre dietètic
cm62 informàtica
cuines marina
clínica denta Vallès
disscopi

el niu
el timbal
els tres nens
Francesc martín
gelateria dino
la Xurreria del Poble
les mans
llibreria ca la Fiti
menuts

midudu
Pastisseria andreví
Prat torras
ready motos
eva Pujol
agrosans
tintoreria Prat de la riba
Vila-Borrull
Xics

Psicovallès
Frutos ramírez
rodana Sabaters
Farmàcia casanovas
le Petit racó
nualart artesania
Stils
Videoclub universal
Sensacions




