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Coses per fer

durant tot el dia tindran lloc tallers 
de tot tipus on demostrar si teniu 
sang de Charlie Rivel. Els nens 
més petits, a l’ApiCirc de Pessic 
de Circ, a la Sala Gaudí, jugaran 
amb titelles, objectes i joguines 

PASSEU A VEURE l’espectacle 
més gran del món! La Pedrera 
deixa de ser per un dia la casa 
gran del modernisme per 
compartir espai amb nassos 
vermells, barrets, instruments, 
pintura blanca, vestits irreverents 
i moltes rialles. 

A la Festa del Pallasso-Memorial 
Joan Busquets us esperen 
espectacles, tallers, jocs i moltes 
més activitats per conèixer el 
món dels pallassos d’una forma 
divertida i també educativa. Els 

Pepsicolen faran de mestres de 
cerimònies, acompanyant-vos 
des de l’entrada i explicant-vos 
la programació per saber què 
trobareu a cada racó de La Pedrera.

Per a famílies participatives, 
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artesanals. I els més 
grandets trobaran sis 
petites carpes de circ 
al pati de L’Auditori, on 
posar a prova les seves 
habilitats fent malabars i 
equilibris.

Els tallers més 
creatius s’han 
programat a les aules 1 
i 2 de l’entresol, per fer 
un titella de pallasso i 
decorar un antifaç. Ah!, 
tampoc no us perdeu 
l’exposició animada 
Automàtics, de la Cia. 
Red Button, on les 
sorpreses no paren mai! 

Però el punt fort són els 
espectacles. Dos homes 
orquestra viatgers i extravagants 
protagonitzen Cösmix, a L’Auditori 
(12.20 i 18 h); i en Sabanni encara 
no ho sap, però és ell qui haurà 
d’interpretar Amb P de Pallasso 
(Sala Gaudí. 11.15 h, 13.45 h,  
15.45 h i 17 h). Com s’ho farà? 

Cirquet Confetti ens porta 
Afina Serafina, en què visitareu la 
casa d’aquesta pallassa de vestit 
vintage i cara de conillet. Aquí tot 
és possible: les joguines sonen i els 
instruments juguen.  (Aula 4. 12 h, 
14 h, 15 h i 16.30 h).  Erica Aspas

DE QUÈ VA...
Una festa dedicada 
als pallassos.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per posar a prova 
la vostra habilitat i 
creativitat. I per riure 
molt!

 La Pedrera. M: Passeig 
de Gràcia. Dg. 14. D’11 a 
19 h. 9 €.


