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Comença el III Festival Internacional de Pallasses
del Montseny

Títol: Europa Espanya Català

Us recordem que avui, 3 de juny, el festival Circ Cric, amb la collaboració de l'Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera, comença una de les activitats més esperades del programa: el Festival
Internacional de Pallasses, que com a cap de cartell actuarà la pallassa suïssa Gardi Hutter, una
autèntica referent mundial. També hi participen Las Polis, el Premi al millor espectacle de carrer al
Festival de Freiburg 2016 i el darrer show de Los Excéntricos, companyia guardonada amb el
Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya l'any 2011. La cloenda d'aquest festival
serà diumenge 5, amb una Matinal de Pallasses presentada per Sílvia Abril.

Ja serà la tercera vegada que el Festival Circ Cric acull aquest altre gran festival, centrat en les
dones pallasses, una particularitat que té més parròquia del que sembla. Aquest any, l'Ajuntament
de Sant Esteve s'hi ha tornat a implicar, el que és positiu perquè encara ajuda més a que la gent
de Sant Esteve senti seu el Festival. "Per tot això, es trasllada una mica al poble. L'inaugurarem el
3 de juny amb el Cabaret de Pallasses , (amb Pepa Plana, Maite Guevara, Marta Carbayo, Cia.
Aérea Teatro...) i el dissabte ja es trasllada al Teatre Pare Casals, on tindrem la pionera de les
pallasses, Gardi Hutter (Suïssa), que hi presentarà Joana la Valenta", ens explica la Montse Trias,
a la presentació.

Us recordem, també, que el Festival Circ Cric encara continua amb moltes activitats fins al 26 de
juny.

LES PALLASSES I EL SEU FESTIVAL. PROGRAMA

3 de juny a les 21:00h | Circ Cric

Camí de la Serra de Can Vilatort

Pallasses arribades d'arreu conflueixen en un espectacle variat i dinàmic, fent gala dels diferents
personatges i personalitats que afloren en el especial món de la comicitat femenina. Universos
diferents amb un objectiu comú: riure-se'n d'elles mateixes i provocar emocions.

Dirigit per Merche Ochoa i amb espectacles de Pepa Plana, Marta Carbayo, Amelia Cadwallader,
Maite Guevara, Pela y Pelu, Anna Marcato i Rita Pelusio.

------------------------------------------

4 de juny a les 12:00h | Teatre Pare Casals

Sant Esteve de Palautordera

Premi al millor espectacle de carrer al Festival de Freiburg 2016

Dues dones policies apareixen d'improvís a la plaça del poble. Són les encarregades de vetllar per
la seguretat i per a això realitzen un ampli i divertit desplegament dels seus recursos per demostrar
al ciutadà que tot està sota control. Procuraran mantenir ser bones professionals i mantenir les
formes, però la situació se'ls anirà escapant de les mans fins al més absolut caos.

------------------------------------------

4 de juny a les 18:00h | Plaça Joan Serra



Sant Esteve de Palautordera

Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2011

Divertits, colpidors, subtils i intelligents. CIRC i TALENT en majúscules. El seu humor absurd i
irreverent els fa tan autèntics com inconfusibles. Han triat els millors esquetxos dels últims anys i
els han combinat amb algunes novetats, a l'estil de «the best of »

Comediants, músics i malabaristes. Aquest trio atípic renova la figura del clown gràcies a una
poètica d'arrel surrealista que troba un equilibri entre la modernitat i el classicisme.

------------------------------------------

4 de juny a les 20:00h | Teatre Pare Casals

Sant Esteve de Palautordera

Una bugadera desmesurada i malmesa somia amb grans accions heroiques i no comptant amb
enemics dignes d'ella, Joana transforma el seu safareig en un grotesc camp de batalla.

Sense gairebé cap paraula, crea petits universos absurds en què els seus personatges lluiten amb
gran valor però en va a la recerca de la felicitat. La seva situació tragicòmica s'exposa de manera
despietada i cruel.

Gardi Hutter, una de les grans figures del món dels pallassos, des de 1981 ha creat i produït set
espectacles, amb els quals ha recorregut els teatres de tot el món, amb 3.300 representacions en
30 països, fins al dia d'avui.

------------------------------------------

5 de juny a les 11:00h | Circ Cric

Camí de la Serra de Can Vilatort

La popular actriu mataronina, pallassa i reina de la paròdia, Sílvia Abril, ens conduirà amb el seu
humor i bon rotllo, una mostra d'espectacles a càrrec de diverses pallasses, adreçada a tots els
públics.

Els espectacles d'aquesta Matinal seran Con pulgas de Claudia Zucheratto de València; La
deixalleria, obrador de joguines amb Aina Moreno de Té a tres, Mallorca; un combinat amb
Txussa, Martademarte, Marta Sitjà, Marta Carbayo i presentat per Sílvia Abril; i l'espectacle Aten
soria de Pupaclown, Múrcia.Ja serà la tercera vegada que el Festival Circ Cric acull aquest altre
gran festival, centrat en les dones pallasses, una particularitat que té més parròquia del que
sembla.

INFORMACIONS D'INTERÈS

Tota la informació a www.circcric.com

Tel. 93 8480552 i 667 480 010

Localitats al web, a codetickets.com i al Centre de Informació de Sant Esteve de Palautordera.

A la Cantina del Circ Cric es podrà picar, prendre una copa o refresc abans i després dels
espectacles.

S'hi pot anar en tren fins a Palautordera i agafar la línia d'autobusos que us deixarà a la rotonda
d'entrada a Sant Esteve. Seguiu les indicacions que hi ha pel camí i, en cinc minuts, sereu a Can
Cric.

Si necessiteu hotel o restaurants, consulteu el web www.turisme-montseny.com


