
www.mostradepallassos.com
del 5 a l’11 de novembre de 2012

de

Segueix-nos en

Saluda d'Enrique Ortí, 

Alcalde de Xirivella

Como cada any, arriba a Xirivella l'humor de la mà de 
grans pallassos del panorama nacional i internacional, 
per tal d'assegurar jornades repletes de rialles. 

La 19a Mostra Internacional de Pallassos Xirivella 2012 
està carregda de novetats i d'il·lusió, perquè tots els 
públics en gaudisquen de les actuacions. Esta nova 
edició, atesa la situació econòmica, compta amb menys 
dies de duració, però continua mantenint la mateixa 
qualitat i les mateixes ganes de fer riure a tots els 
assistents. 

Actuacions en espais del municipi a l'aire lliure i un 
“Rescat emocional” per fer riure i recordar als més 
majors, són algunes de les novetats d'esta Mostra. 

Els pallassos recorreran el municipi perquè veïns, amics 
i turistes gaudisquen de jornades culturals amb molt 
d'humor. El toc internacional de la Mostra s'hi trobarà 
present amb un clown vingut des d'Itàlia, que s'estrenarà 
per primera vegada a la Comunitat Valenciana. 

Desitge animar-vos perquè vos acosteu a la Mostra i 
pugueu delectar-vos amb cadascun dels espectacles 
que hem preparat.  Ara més que mai necessitem riure; 
esta nova edició de la Mostra Internacional de Pallassos 
Xirivella 2012 té la intenció de deixar de banda els 
problemes, i de fer-vos riure i passar una bona estona.

Vos esperem!



Y siempre la sonrisa

Inauguració: dilluns 5, 
19:30 h. 
De dilluns a divendres 
d’11 a 14 i de 17 a 20:30h
Fins al 16. 

SALA D'EXPOSICIONS 
DE LA CASA DE 
CULTURA

Exposició de fotografies de l’Associació Valenciana de Fotografia Digital

Inscripcions: 
CASA DE LA CULTURA 
Plaça de l'Església, 1
Tel. 96 383 09 06    

Taller de risoteràpia
Organitza: ASSOCIACIÓ “MÉS RIURE”
Professora: LUZ HORTELANO HERRERA / GRATUÏT/  MÀXIM 40 
PLACES (especial dones de Xirivella) 

d’11 a 13 h

CENTRE JOVE

Durant la setmana del 5 a l’11 que dura la Mostra es podran 
degustar diferents tapes als bars que componen la ruta.

“Tapaclown”. Ruta de la tapa

Activitats al voltant de la Mostra 

11:00 h

CENTRE 
RESIDENCIAL 
“SAVIA” DE 
XIRIVELLA. Carrer 
Manuel Sanchis 
Guarner, s/n

CLOWN CARLOS CALOSTRO MECONIO
Rescate Emocional

dilluns 5

dilluns 5

dimarts 6

dijous 8

Acció clownesca. Un recital d'un artista 
ancià de la música i l'humor. L'artista 
canta i interpreta els instruments en 
viu, i passeja per un repertori que 
inclou diversos gèneres, però troba el 
seu principal atractiu en el tango.

del 5 al 18 de novembre

El Clown, un navegante de las emociones 2
amb JESÚS JARA I AMAIA PRIETO

PREU: 100 € (Descompte del 50% per a les persones de Xirivella) 
grup de 15 persones /   CASA DE CULTURA DE XIRIVELLA

17 i 18 de novembre de 10 a 14 i de 16 a 20 h (16 hores) 

Taller gratuït de clown
a càrrec d'AMAIA PRIETO
Per a persones de Xirivella
d’11 a 13h / CENTRE JOVE
Inscripcions al Centre Jove 

Informació i inscripcions: Escola de Pallassos 
Los Hijos de Augusto 96 350 11 31 - 645 57 10 56
www.escueladepayasosloshijosdeaugusto.es 

Homenatge 
a la Mostra 
pel seu 
pròxim 20 
aniversari

Per la Falla 
VALÈNCIA -  
TEODOR 
LLORENTE- EL  
CANO Xirivella

La mostra solidària
La Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella és solidària 
i col·labora mitjançant ajudes i convenis amb les ONG:

PALLASSOS SENSE FRONTERES www.clowns.org
PAYASOSPITAL www.payasospital.org
MÉDICOS SIN FRONTERAS www.msf.org

La comissió de la Falla VALÈNCIA-TEODOR LLORENTE-EL CANO 
Xirivella ha encarregat a l'artista faller Enrique Fabra la realització del seu 
monument per al 2013 i que portarà per títol: Circus Xirivella i la temàtica 
de la qual se centrarà en un homenatge als 20 anys de la Mostra 
Internacional de Pallassos de Xirivella.

17 i 18 de novembre

dissabte 10 



18:00 h

TEATRE AUDITORI 
MUNICIPAL

18:00 h

PLAÇA ALQUERIA 
NOVA (BARRI DE 
LA LLUM)

22:30 h

SALA DE 
CONCERTS DEL 
CENTRE JOVE

21:30 h

TEATRE AUDITORI 
MUNICIPAL

INTÈRPRETS: José Pla i Rafa Pla. PRODUCCIÓ: GRAN FELE

PAYASOS PLA Y PLA GRAN FELE 

PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR / 60 min / Preu: 4 €

Dos pallassos davant de l'aventura de la vida quotidiana, atrapats  en un 
pas de zebra s'en�onten amb valentia, determinació, somriures i energia a 
esta situació, encara que no sempre ixen ben parats. Obra composta per 
xicotetes històries de situacions surrealistes, on dos personatges, una 
vegada músics, altres vegades jardiners o simplement vianants que es 
troben en un pas de zebra.

Paz Esquina Comedias
(COMUNITAT VALENCIANA)

Chimichangs Comedy Band

INTÈRPRET: Jano de Miguel,  José Àbalos i Juan Andrés González 
PRODUCCIÓ I DIRECCIÓ: Juja Teatre

PÚBLIC JOVE I ADULT / 50 min / PREU: 3,50 €  
Humor o música? Música o humor? Espectacle o concert? Rock? Pop? 
Autor? Performance? Esquetx o cançó? Titelles decapitats o revetla “�iki”? 
Per què elegir en poder tindre-ho tot?

JUJA TEATRE
 (XIRIVELLA - VALÈNCIA)

CLOWNS;  Rafael Rivera - Antonio Campos - Rafael Campos
DIRECCIÓ: El Cuarteto Maravilla – Juan Motilla

TOTS ELS PÚBLICS /  50 min / ENTRADA LLIURE

Tres elegants musiclowns amb una absurda posada en escena i la seua música en clau 
de clown, que arrancaran riallades i faran passar una bona estona a  grans i menuts. 
L'únic quartet del món format per tres individus: acordió, trompeta, home orquestra 
i molt d'humor formen esta meravella de quartet.

CUARTETO MARAVILLA
Musiclown, el espectáculo
ESTRENA A LA COMUNITAT VALENCIANA

(ANDALUSIA)

7é Concurs de Números de 
Clown Los Hijos de Augusto 
PÚBLIC ADULT  / PREU: 2 € 

Dijous 8 Divendres 9

PRESENTACIÓ A CÀRREC D’ ENGRATA CÍA DE TEATRE



12:00 h

TEATRE AUDITORI 
MUNICIPAL

18:00 h

PLAÇA DEL DR. 
GERARDO GARCÉS

En cas de pluja o mal 
oratge es farà al Pavelló 
Poliesportiu Municipal

Sessions:
19:30 i 22:30 h

TEATRE AUDITORI 
MUNICIPAL

Sessions:
17:30 i 19:30 h

TEATRE AUDITORI 
MUNICIPAL

ESTRENA A LA COMUNITAT VALENCIANA

ESTRENA A LA COMUNITAT VALENCIANA ESTRENA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Cabaré Paròdia

AUTORIA DE L’ESPECTACLE: Circo Los PRODUCCIÓ: Rosa Ma Peláez Rios 
i Igor Buzato ESCENOGRAFIA: Igor Buzato, Boris Ribas i Rachel Ribas 
VESTUARI: Paula Castro i Rachel Ribas

TOTS ELS PÚBLICS / 50 min / ENTRADA LLIURE

“Cabaré Paròdia” es tracta d'una presentació de circ "tradicional" transportat al 
carrer i de forma parodiada, on els polifacètics artistes desenvolupen una successió 
de números de diferents tècniques circenses, amb una forta personalitat artística 
i llenguatge clownesc.

CIRCO LOS
(CATALUNYA)

Capocómico

DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓ:  Marco Carolei

TOTS ELS PÚBLICS /  70 min / PREU: 4 €
Marco Carolei és un actor, còmic, mim i clown. Des del 1982 es dedica a fer 
riure la gent de tot el món. Ha actuat als millors festivals internacionals 
d’humor i clown. Mestre de la improvisació, tendre, entusiasta, sempre 
disposat a riure i a fer riure. El seu espectacle és una mescla de bogeria, 
pantomima i clown que involucra el públic activament.

MARCO CAROLEI 
(ITÀLIA)

Se puede pasar

INTÈRPRETS: Asun Cebrián,Mariló Tamarit, Luka Soriano, Ventura Cano, Txetxe 
Folch, Sergio Claramunt, Nuria Urioz i Laura Suñer. Amb la col·laboració especial 
de: Candela Granell, en el paper de Clara y de Lola Granell, en el paper de Laura
DIRECCIÓ: Sergio Claramunt

TOTS ELS PÚBLICS / 55 min  / DONATIU: 5 € (*)

ESPECTACLE A BENEFICI DE PAYASOSPITAL

Un fum de pallassos fan entrada en els corredors i en les habitacions d'un curiós 
hospital. Això sí, sempre demanant permís: Es pot passar?... Amb el consentiment 
concedit, còmiques situacions i paròdies delirants se succeiran d'una manera 
sorprenent i poètica. Clara i Laura, dos xiquetes malaltes, atentes a les favades i a la 
màgia d'esta curiosa tropa, voldran per tots els mitjans fer-se amigues seues. Ho 
aconseguiran? No preguntes, vine… i ho voràs

(*) La venda d’entrades (donatiu) es realitzarà el mateix día de l’espectacle, a partir 
d’una hora abans, en la taquilla del teatre.

L’embolic

GUIÓ, DIRECCIÓ, INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ: Marcel Gros

TOTS ELS PÚBLICS / 60 min / PREU: 4 €
En Marcel ha caigut dins un somni... un d’aquells somnis que sembla realment 
que estiga passant de veritat... Somnia que és un pallasso que està davant del 
públic... ha de fer la funció... i somnia que és un mim, un presentador de la tele, 
un faquir, es fa amic d'una mosca, d'un cavall invisible... una finestra que parla i 
tot el que et pugues imaginar... Marcel Gros és un dels millors pallassos que han 
passat per la Mostra de Xirivella i un dels més estimats pel públic.

MARCEL GROS 
(CATALUNYA)
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CASA DE CULTURA Plaça de l'Església, 1.                                       
De dilluns a divendres, d'11:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00 h
DILLUNS 29 D'OCTUBRE: posseïdors de la targeta del Club d'Amics 
del Teatre de Xirivella
a partir del DIMARTS 30 D'OCTUBRE: qualsevol persona
PER INTERNET  a partir del DIMECRES  31 D'OCTUBRE
PER TELÈFON  a partir del DIMECRES 31 D'OCTUBRE

TAQUILLA DEL TEATRE Pl. de la Concòrdia, 6
EL MATEIX DIA DE L'ACTIVITAT, una hora abans del començament 
(almenys el 5% de l'aforament)
MÉS INFORMACIÓ: 96 383 09 06
Atés el caràcter solidari de la Mostra, els preus seran únics i no se'ls aplicarà cap 
descompte. La venda d’entrades (donatius) de la gala benèfica de Payasospital i 
el 7é Concurs de Clown Los Hijos de Augusto es realitzarà el mateix dia de 
l’espectacle,  a partir d’una hora abans, en la taquilla del teatre.

ORGANITZA:

PATROCINA:

COL·LABORA:

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: Vicente González San Francisco (San Fran) 
PRODUCCIÓ: Carmen Ordoño i José Romeu / ASSISTÈNCIA TÈCNICA: 
Gerardo Vicente, Alejandro Gil / ADMINISTRACIÓ I ALTRES: Palmira López 
i serveis de l'Ajuntament / ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Servei de 
Normalització Lingüística de l'Ajuntament / DISSENY GRÀFIC: Ester Lozano 
www.esterlozano.com / IMPREMTA:  Raf

Venda d'entrades   

19a Mostra


