
SER PALLASSO ÉS UNA 
COSA MOLT SERIOSA

La coulrofòbia, segons cita textual de 
la Viquipèdia, és «la fòbia o por irracio
nal als pallassos». Al darrere, diuen els 
especialistes, hi ha un temor primari 
a la diferència i a allò que s’escapa de 
la normalitat. Els pallassos, hereus 
d’una tradició ancestral, es pinten i 
es disfressen per explicar històries 
de forma diferent. Per això, la Pedre
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A  L ’ Ú L T I M A

La Pedrera acull aquest diumenge la seva VI Festa 
Pallasso!, amb espectacles, tallers, projeccions,  
jocs i una exposició interactiva per descobrir  
l’art dels ‘clowns’

ra celebra aquest diumenge, dia 14, la 
seva VI Festa Pallasso! Memorial Joan 
Busquets, una nova entrega d’una con
venció del llenguatge clown i la terà
pia del riure que ofereix espectacles, 
tallers, projeccions i una exposició 
interactiva. 
	 Amb	P	de	Pallasso de Sabanni; el 
Cirquet	Confetti d’Afina Serafina; Cös-

mix, els viatges esbojarrats de Teatre 
Mòbil, i ApiCirc, el crit a favor de la con
servació de les abelles que llança Pes
sic de Circ, són els quatre muntatges 
que es podran veure al llarg de tot el 
dia, en diferents sessions. 
 La Cia Activijoc ha organitzat un ta
ller de circ amb sis carpes, on els parti
cipants podran aprendre o reaprendre 
diferents habilitats de l’art pallasso, 
com els malabars, els equilibris amb 
xanques de mà o de peus o el hula
hop. La Pedrera proposa a més tres ta
llers creatius en què els participants 
hauran de confeccionar una disfres
sa amb els elements més caracterís
tics de la indumentària d’un	clown.

 La Cia Red Botton ha 
preparat també l’expo
sició animada i interacti
va Automàtics, que estarà 
instal·lada al pati. Un bo
tó vermell promet un di
vertimento poètic i una 
agradable sorpresa me
cànica. Els Pepsicolen, 
formats per Pep Callau i 
Abel García, actuaran de 

fil conductor de tot el conjunt amb el 
seu espectacle d’animació itinerant. 

HOMENATGE

La Festa Pallasso! commemora la des
aparició de Joan Busquets, mort el 16 
de maig del 2010. Els pallassos són tan 
generosos que en lloc d’enyorar plo
rant recorden fent riure, i el director 
teatral de la cita és Óscar Rodríguez, 
amb qui Busquets va fundar el 1979 
la mítica Companyia Ínfima La Puça, 
coneguda per les seves actuacions 
a la televisió en la dècada dels 80. 
Busquets va combinar la seva carre
ra sobre l’escenari amb la de director 
teatral (va acompanyar durant gran 
part de la seva trajectòria Pepa Plana) 
i va deixar el seu segell com a gestor 
cultural en festivals com l’Apallassa’t 
de Barcelona, el Pallassòdrom de Vi
laseca o el Festival Internacional de 
Pallassos de Cornellà, que va dirigir en 
dues edicions. — Imma Muñoz
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VI Festa Pallasso! 
Memorial Joan 

Busquets
La Pedrera 

Horari: diumenge, 14, 
d’11.00 a 19.00 hores 

Preu: 9 € 
Edat recomanada:  
a partir de 3 anys


