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El dia dels nassos vermells
La Festa Pallasso a la Pedrera, en memòria del clown Joan Busquets, 
arriba a la cinquena edició. La Maria Junyent en tria cinc espectacles

Princesa atípica 
La princesa Bleda no té res 
a veure amb les altres 
princeses, presumides i 
altives. A l’espectacle Tu-
turutut la princesa! 
emprendrà un viatge a la 
recerca d’un tresor perdut. 
 nalment el trobarà, però 
serà a un lloc on no s’havia 
imaginat. També el tresor 
resultarà ser un objecte 
que ningú esperava. 

Portes obertes
Aquest home excèntric i vestit 
de vermell es diu Pere Hosta i 
té una porta mòbil que el 
transporta allà on vol, 
semblant a aquella que es 
treia en Doraemon de la 
butxaca màgica i amb la qual 
tot nen ha somniat alguna 
vegada. Hosta acompanyarà 
els assistents de la festa per 
tota La Pedrera i els 
demostrarà totes les 
possibilitats que té l’estri. 

Ridículs i contents
La companyia Los Herrerita 
porta a La Pedrera 

, l’últim xou d’uns 
pallassos passats de moda i 
de dubtós gust que intentaran 
recordar els seus millors 
temps a cop de malabars, 
estratègies sobre un 
monocicle i molt d’humor. La 
pregunta és: aconseguiran 
posar-se el públic a la butxaca 
una vegada més? 

Percussió casolana
La festa compta amb un 
espai de jocs musicals 
coordinat per tres monitors 
que esdevé un taller 
d’instruments de percussió 
on des dels més menuts ns 
als més grans podran 
aprendre a diferenciar els 
sons amb elements d’allò 
més senzills: cassoles, olles, 
paelles, campanes i xilòfons. 
Tothom pot formar part 
d’aquesta orquestra!  

Tot el que no es veu
L’Aureli viu darrere d’un circ 
amb la seva cuineta, una 
taula, una maleta on ho 
guarda tot i el seu amic de 
l’ànima, un osset de peluix. El 
clown Xavier Basté, de la Cia. 
Fes-t’ho com vulguis, 
comparteix amb el públic les 
situacions tendres i 
divertides i absurdes que es 
viuen dins d’aquest petit 
espai on gairebé no es fan 
servir paraules.

La V Festa 
Pallasso és a  
la Pedrera el 
diumenge 1  
d’11 a 19 h


