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Ricard Barberà Guillem
Alcalde de Xirivella

Ja tenim ací la Mostra de Pallassos i Pallasses. Un nou 
tsunami de creativitat i màgia, d'il·lusió i de rialles. La 
Mostra, després de més de 20 anys de programació, per 
mèrits propis, s’ha convertit en un referent indiscutible, 
indispensable i de primeríssim nivell de la identitat i cultura de 
Xirivella.

Són valors dels pallassos l'autoestima, la confiança, 
l'automotivació, la iniciativa, l'atreviment i la capacitat 
de superació davant el fracàs. Valors absolutament 
irrenunciables i indispensables en la societat actual en què 
vivim. 

La Mostra és un element clau que hem de fer servir en la 
construcció del projecte il·lusionant i amb futur que volem 
per a Xirivella. Element que pot contribuir a sumar voluntats 
i adhesions per fer possible que els xirivellers i xirivelleres 
cada dia ens estimem més el nostre poble i ens sentim part 
del seu conjunt.

Que estos dies el riure i el bon humor facen que els nassos de 
tots i totes relluïsquen de color roig intens. Benvinguda siga la 
Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses 2017!



La Mostra de Pallassos i Pallasses és el tret d’identitat cultural 
de Xirivella. Per això, cada any esdevé una època il·lusionant 
que des de la Regidoria d’Educació i Cultura preparem 
amb gran entusiasme, junt amb la passió i professionalitat 
de l’equip de l’àrea de la Casa de Cultura, i la col·laboració 
desinteressada d’altres entitats, com ara l’Escola de Pallassos 
los Hijos de Augusto i l’Associació de Comerciants de 
Xirivella. Gràcies!

Tot està preparat, tot està a punt per a fer riure, per a fer feliç 
la nostra gent. No hi ha objectiu més important en esta mostra 
cultural, que l’any que ve celebrarà els 25 anys de naixement i 
que es va engendrar com a oportunitat de consum cultural per 
a la ciutadania de Xirivella.

Per això, anime a aprofitar l’ocasió d’assistir als espectacles 
a l’auditori i al carrer, i a participar en totes les activitats que 
s'organitzen al voltant de la Mostra i que podeu trobar en una 
programació exquisida.

A les comunitats educatives, a les quals els tinc una estima 
especial perquè considere que són el públic més potencial, 
els encoratge a mimetitzar-se amb la Mostra, que es note a les 
escoles que anem al teatre a vore els pallassos i les pallasses 
de Xirivella! Són oportunitats úniques que es recordaran 
sempre.

La veueta infantil de l’auditori està a punt de sentir-se: 
“Benvinguts i benvingudes a la Mostra Internacional de Teatre 
de Pallassos i Pallasses de Xirivella...” Benvinguts siguen 
uns dies de solidaritat, de rialla, de tendresa, de compartir, 
d’aposta per la cultura de carrer. Encenem els llums de la 24ª 
edició!

Ens trobarem a la Mostra.

Encarna Martí
Regidora d’Educació, Cultura
i Normalització Lingüística



A veces, están en la cima y otras son tratados como 
vagabundos, pero a menudo son ignorados…con sus 
emociones a flor de piel, dan miedo a algunos adultos, sobre 
todo a los que se toman demasiado en serio. El público los 
adora, se parten de risa, se burlan de ellos y de sí mismos, los 
niños los imitan. Acostumbran a crear un gran desorden en 
los lugares por donde pasan, antes de marcharse solitarios, 
cuando ya han guardado en sus maletas pollos de plástico, 
sartenes trucadas, polvos volátiles, cajas de risa, boas, gags 
y instrumentos de música curiosos, sus vestidos de colores y 
el maquillaje. Aunque a veces sean poéticos, tienen a menudo 
mal carácter, o muy bueno, son de naturaleza triste o bien 
bulliciosos... En todo caso, no viven solamente de zanahorias, 
adoran su trabajo y crecen viajando. Los payasos son idiotas 
maravillosos y traviesos... Uno tuerce su nariz mientras el otro 
se yergue con orgullo y al tercero le brillan los ojos de malicia 
antes de soltar su broma; y el placer... ¡Qué placer el hacer reír 
a carcajadas, de estar en armonía con el público, de respirar 
con él…! El placer del caos, de la anarquía, de sobrepasar 
las reglas y guardar la inocencia. Son rebeldes en busca de 
libertad.

Con amor por lo artesanal, con sueños de aventura y esa 
tozudez en el perfeccionamiento de lo inútil, estos antihéroes 
no lo tienen fácil para ser tomados en serio! Dejadlos pasar y, 
sobre todo, id a verlos en directo, que navegan contra viento y 
marea sobre unas formidables ganas de divertir. 

Marceline Kahn
Pallassa



Derretimos
PTV-Clown (Comunitat Valenciana)

La pallassa Hula rep una carta (antiga 
modalitat de comunicació), en què el titella 
Piojo la invita a participar en una aventura 
que podria convertir-los en herois. L'única 
cosa que han de fer és salvar el planeta 
Terra d'un enemic infinitament més 
poderós que ells: el Calfament Global. 

Text i direcció: Eduardo Zamanillo
Actriu: Amparo Mayor

Dimarts 
7 novembre

3 funcions: 
9.30 / 11.00 / 
15.30 h

Teatre Auditori 
Municipal

1r, 2n d’Educació 
Primària

Duració: 50 min.
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Totó, un payaso viajero
Totó el payaso (Canaries)

Amb este espectacle Totó viatja al voltant 
del món amb l'única premissa que el seu 
nas siga ben rebut allà on li toque viatjar... 
On anirà esta vegada? estarà prop de la 
nostra ciutat?

Intèrpret: Daniel Mesa 

Dijous 9 
Divendres 10 
novembre

5 funcions: 
9.30 / 11.00 / 
15.30 h

Teatre Auditori 
Municipal

1r, 2n, i 3r 
d’Educació Infantil

Duració: 50 min.

24a M
ostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella 
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Ciencia Club Clown
Sala Negra (Comunitat Valenciana)

Dos excèntriques científiques, Dendrita 
i Alcalina, ens mostraran des del seu 
plató de televisió un laboratori realment 
impressionant ple de sorpreses, 
personatges peculiars, però sobretot ple 
d'experiments científics d'allò més curiosos 
i educatius.

Direcció i dramatúrgia: Iván Arbildua
Actrius: Mariló Tamarit i Asun Cebrián

Dimarts 14
Dimecres 15 
novembre

6 funcions: 
9.30 / 11.00 / 
15.30 h

Teatre Auditori 
Municipal

3r i 4t d’Educació 
Primària

Duració: 55 min.
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La festa del rei 
La Banda del Drac (Canaries)
Festa inauguració i xococlown. 
Xocolatada popular 

Un grup de joglars es disposen a actuar 
en les festes del poble quan els arriba la 
notícia que han sigut triats per a actuar en 
la festa del rei Avorrit II. En eixe moment 
Ferran, el cap del grup, decidix que eixe 
dia actuaran amb els instruments que ha 
inventat el seu amic personal Leonardo da 
Vinci i, a més, interpretaran les cançons 
prohibides del seu repertori.

Revetla infantil amb música participativa 
per a tots els públics. 

Produccions Scura

Divendres 
10 novembre

18.30 h

Plaça del 
Dr. Gerardo Garcés

1r, 2n, i 3r 
d’Educació Infantil

Plaça Del Dr. 
Gerardo Garcés

Entrada lliure

Duració: 60 min.

24a M
ostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella
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12é Concurs de 
números de clown 
Los Hijos de Augusto 
Escola de pallassos los Hijos de Augusto

El públic decidirà el guanyador amb el seu 
vot. Una ocasió única per a gaudir de la 
varietat, de la qualitat i de la il·lusió dels 
millors pallassos i pallasses.
Participants: Amapolo (Madrid) amb 
Armónico, Larisadelatortuga (Salamanca/
Madrid) amb El'Amore, Marta Renyer 
(Tarragona, Catalunya) amb Bernadette i
Titánicas Company (Saragossa) amb Oh, 
my god 
Presentadora: Maite Guevara

Divendres 
10 novembre

21.30 h 

Teatre Auditori 
Municipal de 
Xirivella

Dirigit a públic adult

Entrada: 2€

Duració: 60 min.
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Ring
Totó el payaso (Canaries)

El Ring és el combat més desenfrenat, boig 
i divertit que mai abans hages vist: una 
plaça, un ring, dos boxejadors, un àrbitre en 
un combat d'alta intensitat. 

Moltes rialles i grans riallades. 
Boxaclownada

Dissabte 
11 novembre

12.30 h

Plaça Sant Enric 
(barri de Sant 
Ramon)

Tots els públics

Entrada lliure

Duració: 60 min.
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The Melting Pot 
Pouporri
Los Excéntricos (Catalunya/França)

Comediants, músics i malabaristes, este 
trio atípic renova la figura del clown 
gràcies a una poètica d'arrel surrealista 
que troba l'equilibri entre la modernitat i el 
classicisme i provoca una allau de rialles.
El talent, l'expressió gestual, a més de 
la virtuositat musical amb instruments 
impossibles, ens revelen un món prodigiós 
que es dirigix al cor i a la intel·ligència, i 
el seu eco perdura en la memòria dels 
espectadors.

Artistes: Marceline, Sylvestre i Zaza
Guió: Los Excéntricos

Dissabte 
11 novembre
Inauguració oficial

22.30 h 

Teatre Auditori 
Municipal

Tots els públics

Entrada: 6€

Duració: 70 min.
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El Comediante
Cia Kicirke (Castella-Lleó)

EL COMEDIANTE és un espectacle que 
combina l'espontaneïtat del carrer amb el 
gest còmic del pallasso. 
Un divertit joc a través del circ i la música. 
Malabars sorprenents amb barrets, 
números còmics, musicals, equilibris 
impossibles amb cadires, maletes i copes... 
Una enginyosa comèdia visual.

Idea i interpretació: Kike Sebastián 
Producció: Cia Kicirke

Diumenge 
12 novembre

12.30 h 

Plaça de l’Alqueria 
Nova (Barri de la 
Llum)

Tots els públics

Entrada lliure

Duració: 60 min

Estrena a la 
Comunitat 
Valenciana

24a M
ostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella
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Amb p de pallasso 
Cia Sabanni (Catalunya)

Amb P de Pallasso és un espectacle fresc 
i divertit que trenca la quarta paret i posa 
cara a cara el públic i un pallasso amb 
les seues bogeries. Números de màgia, 
clàssics de tota la vida, però amb una 
mirada renovada.
Un recull d’alguns dels millors números 
de Sabanni, acompanyat de la música en 
directe del pianista Joan Vallcorba.

Pallasso: Jordi Saban (Sabanni) 
Pianista: Joan Vallcorba
Direcció i idea original: Jordi Saban
Ull extern: Tortell Poltrona
Música: Joan Vallcorba

Diumenge 
12 novembre

18.30 h 

Teatre Auditori 
Municipal

Tots els públics

Entrada: 4€

Duració: 55 min

Estrena a la 
Comunitat 
Valenciana
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Slips Inside 
Cia Okidok (Bélgica)

Són una de les companyies més 
sorprenents i creatives del clown europeu 
actual. Les seues creacions han passat 
per infinitat de programes de TV, festivals i 
teatres d'Europa. 
D'ells se'n diu que "transgredixen tots els 
codis". El seu llenguatge i els seus números 
són impressionants; les seues expressions 
facials, formidables.
Premi del Jurat en el Milà Clown Festival 
2009.

Divendres 
17 novembre

22.30 h 

Teatre Auditori 
Municipal

Dirigit a públic jove 
i adult

Entrada: 6€

Duració: 60 min
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Plato, Platito, Platete 
Javi Javichy (Comunitat de Madrid)

Javi Javichy, showman, malabarista 
i pallasso, després de vint anys 
d'espectacles per tot el món i amb molts 
premis rebuts, ens presenta esta producció 
a la recerca de la rialla en tot moment.
Utilitza els gags més clàssics combinant 
rutines de circ amb plats de porcellana, 
barrets, caixes de purs, i acaba amb un 
arriscat número de ruló americà que no 
deixarà indiferents ni xiquets ni majors.

Actor: Javi Javichy 
Direcció: Javi Javichy

Diumenge 
18 novembre

18.30 h 

Plaça de l’Ajuntament

Tots els públics

Entrada lliure

Duració: 60 min

Estrena a la Comunitat 
Valenciana
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Mr. Kebab
Juan Callete (Comunitat de Madrid)

Humor absurd i amb molt de surrealisme 
que intenta donar-nos gat per llebre a base 
de riallades. Antimàgia, dadaisme, jocs 
de paraules i una gran complicitat amb el 
públic. Mr. Kebab és un divertiment enginyós 
i delirant. Juan Callate va formar part de la 
companyia Pez en Raya i ha actuat per tot 
el món (Festival Internacional de Clown de 
Nova York, Festival Internacional de Teatre 
de Shanghai (Xina), Festival Internacional 
de Teatre d'Edimburg (Escòcia), Festival de 
Teatre de l'Absurd de Castelvetro (Itàlia).

Actor: Juan Callate 
Direcció: Juan Callate

Diumenge 
18 novembre

22.30 h 

Teatre Auditori 
Municipal

Dirigit a públic adult 

Entrada: 6€

Duració: 60 min
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Xarivari Blues
Circo Los (Catalunya)

Borís Ribas i Igor Buzato, ara acompanyats 
dels carismàtics i virtuosos acròbates 
Roberto Carlos Ramalho i Antonio Corretja 
(Firmino), oferixen malabars, monocicles, 
llit elàstic, equilibris impossibles, 
vertiginoses acrobàcies, elegància i molt 
d’humor en una sorprenent escenografia 
al ritme de la música de The Blues Brothers.
Xarivari Blues és un espectacle sense 
paraules, alegre, dinàmic i lleuger, que 
disfruten grans i xicotet

Diumenge 
19 novembre

12.30 h 

Plaça del 
Dr. Gerardo Garcés

Tots els públics

Entrada lliure

Duració: 50 min

Estrena a la 
Comunitat 
Valenciana
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Universario
Marcel Gros (Catalunya)

En un xicotet univers de lletres vocals que 
es transformen en edificis i paisatges és on 
habita un curiós personatge que li agrada 
somiar despert, jugar amb les paraules 
i els objectes, transformant la realitat a 
base de riure i imaginació. El Marcel que 
sempre està als núvols, només toca de 
peus a terra per fer un salt, anar a la lluna i 
des d’allà veure la realitat i transformar-la 
en Espectacle, a través de la mirada del 
Pallasso. Alegre...Especial...Imaginatiu...
Original...Únic...

Autor, interpretació, direcció i producció: 
Marcel Gros

Diumenge 
19 novembre
Cloenda

17.00 i 19.00 h 
(2 funcions)

Teatre Auditori 
Municipal

Tots els públics

Entrada: 6€

Duració: 60 min

Estrena a la 
Comunitat 
Valenciana
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Dissabte 
4 novembre 

El trenet de la rialla

Passeig pels carrers de 
la població. Matí de 10 a 
15 hores. Vesprada de 
16 a 21 hores. Organitzat 
amb la col·laboració de 
Xiricompra (Xirivella 
Comercial i Professional 
Associada) i Dones Clown

El somriure fa bella 
Xirivella

Del 6 a al 17 de novembre
Exposició de fotografies 
de la mostra. Casa de 
la Cultura. Inauguració 
dilluns 6 de novembre a 
les 19.30 hores. 
Organitzada per 
l’Associació Valenciana de 
Fotografia Digital

Divendres 
10 novembre 

Fes el clown 
i no la guerra!

Desfilada pallassa i 
familiar a favor de la 
pau i contra tot tipus 
de violència. 17.30 
hores. Concentració als 
jardins de l’Ajuntament. 
Recorregut per l’avinguda 
de la Constitució. Arribada 
a la plaça del Dr. Gerardo 
Garcés a la Festa i al 
Xococlown. 
Acompanyats pels 
Xirimiters de Xirivella. 
Es recomana vindre 
disfressats i portar 
cartells o pancartes 
amb lemes imaginatius i 
al·lusius a la pau i contra 
tot tipus de violència. 
Es repartiran nassos 
de pallassos entre els 
participants. Organitzat 
amb la col·laboració de les 
AMPA dels col·legis i de 
l’Escola de Pallassos los 
Hijos de Augusto

Dissabte 11 
i diumenge 12 
de novembre

Curs de pallassos amb 
Jesús Jara i Amaia 
Prieto.
El clown, un navegante 
de las emociones 
(profundización)

Casa de Cultura de 
Xirivella. De 10 a 19 h 
(amb una pausa d’una 
hora der a dinar) (16 
hores). Preu i matrícula: 
escola de pallassos Los 
Hijos de Augusto 
96 350 11 31- 645 57 10 56 
www.escueladepayasos-
loshijosdeaugusto
Places limitades: 16

Activitats 
al voltant de 
la Mostra

24a Mostra 
Internacional de Pallasses 
i Pallassos de Xirivella

20



Dimecres 
15 novembre

Clownferencia
“Quien bien te quiere, 
te hará reír”. 
A càrrec d’Amaia 
Prieto i Jesús Jara 
(Escola de Pallassos 
Los Hijos de Augusto). 

Es tracta d'una 
conferència distinta, 
dirigida a jóvens i 
adolescents. Una 
conferència amb fonament 
i amb rialles, quasi un 
espectacle teatral per 
a debatre, reflexionar 
i acostar a jóvens i 
adolescents conceptes 
vinculats a la prevenció de 
la violència de gènere.
Adreçada als alumnes dels 
instituts de Xirivella. 
A les 10 i a les 12 hores. 
Lloc: Centre Jove. 
Organitzat per l’Escola 
de Pallassos Los Hijos 
de Augusto.Amb la 
col·laboració del Centre 
Jove Xirivella.

Dijous 
16 novembre

Taller de risoteràpia 
amb Luz Hortelano 
Herrera

L’activitat de risoteràpia 
és un mètode de sanació 
física, mental i energètica 
a través de la rialla. El teu 
cor agraïx la rialla, activa 
el sistema cardiovascular, 
relaxa i disminuïx la 
tensió. Vine a gaudir la 
risoteràpia.
De 19.00 a 21.00 h.
Saló d’actes de la Casa 
de Cultura
Risoterapeuta: Luz 
Hortelano Herrera
Preu: gratuït
Places limitades: 35 
públic adult
Inscripcions: Casa de 
Cultura de Xirivella, 
plaça de l’Església, 1 
Teléfon 96 383 09 06
Es recomana: Els 
assistents al taller cal que 
porten roba còmoda i una 
estoreta.
Organitzat per l’Associació 
Més Riure (Xirivella-
València)

21

Dissabte 
18 novembre

Posa un clown 
al teu cor

D'11 a 13 hores.Biblioteca 
Pública Central (c/ 
Palleter, 2). Manualitats 
en familia: un taller a 
càrrec de Maite i Cari, 
amb la col·laboració 
dels membres del grup 
"Conta'm un conte". Un 
taller per confeccionar el 
teu propi passador amb 
la cara més divertida de 
la Mostra de Pallassos 
i Pallasses de Xirivella. 
Xiquets i xiquetes a partir 
de 6 anys acompanyats 
almenys d'un adult. 
Inscripcions a les 
biblioteques municipals 
a partir del dilluns 13 de 
novembre. 15 Places 



Diumenge 
19 novembre

Esmorzar solidari a 
favor de Payasospital 

D’11.00 a 14.00 hores. 
Menjar+beguda 1 euro
Plaça del Dr. Gerardo 
Garcés.
(Abans i després de 
l’espectacle Xarivari Blues 
del Circo Los
Patrocinat i el·laborat pels:
Forns (El Reyet, El 
Cantó De Sant Joan, 
Santosjuanes, Sant Vicent 
Ferrer, Pascual González, 
Violeta), Canisseries 
(José Cremades, Casa 
Toribio, Casa Paco, Carns 
Vicent)

Carpa informativa de 
Payasospital. 
Plaça del Dr. Gerardo 
Garcés. Maquillatge 
artístic per Esther Otalo

Activitats 
al voltant de 
la Mostra

Venda 
d’entrades 
 
A partir del dimarts 3 d'octubre
Casa de Cultura de Xirivella
Matí: d’11.30 a 14.00 hores 
Vesprada: 17.00 a 21.00 hores
Plaça de l’Església, 1 

Internet 

El mateix dia de l’actuació
Taquilla del teatre Plaça de la Concòrdia, 6
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.

www.mostradepallassos.com
Seguix-nos a facebook 
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Organitza:

Patrocina:

Col·labora:

Biblioteca 
Pública 

Municipal 
de Xirivella

Centres 
Escolars
i AMPA 

de Xirivella

24a M
ostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella
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