


Els carrers de Xirivella s´omplin novament de rialles cristal·lines. És la 
XXII Mostra de Pallassos. Una vegada més, els menuts, els jóvens i els 
més majors disfrutaran de la mà de les companyies i dels artistes que 
participen enguany. 
 
Xirivella es convertirà, per uns dies, en una fàbrica de somriures, i el 
nostre poble estarà ple de màgia, d’alegria i d’il·lusions. Per uns instants, 
oblidarem les contrarietats i el mal humor, perquè la rialla té el poder de 
transformar les persones i la realitat que les envolta. 
 
L 'Ajuntament de Xirivella manté el seu compromís amb la cultura, amb 
la solidaritat i amb el món dels pallassos; per aixó, des de la Regidoria de     
Cultura s'ha preparat un programa replet d'actuacions que estem segurs 
que serà del vostre grat. 
 
Veniu, ompliu els carrers i les places de Xirivella, i acudiu a este escenari 
que és la Mostra, on veïns, veïnes i visitants podreu passar uns moments 
màgics. 
 
Comença la funció…... 
 
Michel Montaner Berbel 
 
Alcalde 
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Arriba la Mostra, i és per a mi un plaer convidar-vos a participar i a    
disfrutar-la. 
 

Mostra significa somriure, solidaritat, espectacle, cultura i, sobretot, una 
perspectiva diferent sobre les coses: la realitat vista a través dels ulls dels 
pallassos. Xirivella s'ompli de color, de l'alegria de grans i menuts que 
podran gaudir d'una programació pensada per a totes les edats, amb la 
participació de companyies de diferents comunitats autònomes, i que 
inclou una companyia brasilerouruguaiana. 
 

La participació de pallasses i pallassos ha crescut amb els anys en      
quantitat i en qualitat. Esta edició compta amb 8 pallasses professionals; 
una d'elles, Merche8a, Premi Nacional de Circ 2014. També tindrem la 
col·laboració del Grup de Dones Clown de Xirivella, amb Amaia Prieto 
al capdavant. 
 

El teatre té sempre capacitat d'innovar, de reinventar-se i d'obrirse -se a 
altres formes artístiques. Així, la Mostra comptarà enguany amb la      
presentació del monument de la falla Castelló-Sogorb de València,         
el tema central de la qual és un homenatge a Payasospital. 
 

Veniu a la Mostra, vos esperem! 
 

 

Amparo Carrascosa Bengochea 

Regidora de Cultura 
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Porque así es la nariz roja, una pequeña máscara, la más pequeña del mun-
do, pero con un gran poder: es capaz de sacar nuestro mejor yo. Quienes 
conocemos su increíble efecto, sabemos que este mundo sería aún más 
maravilloso si lo experimentara más gente. ¿Te apuntas? 
Para empezar, hay que tener una nariz payasa cerca, si puede ser con go-
ma por encima de las orejas para que no se nos caiga en la primera, se-
gunda o tercera aventura. 
Cuando te la coloques sentirás, casi automáticamente, que tus ojos se 
abren mucho y también tus orejas, tu olfato, tu gusto y tu tacto… Y em-
pezarás a percibir lo que te rodea de otra manera, porque en el universo 
payaso lo ordinario se convierte en extraordinario. 
Poco a poco, sentirás la transformación. 
Primero se te activará la curiosidad y el entusiasmo por lo que te entrarán 
unas inmensas ganas de tocarlo todo, de cogerlo y de probarlo. Luego, 
empezarás a hacer fabulosas tonterías que te meterán en sorprendentes 
líos, pero siempre aceptarás los errores y las dificultades como oportuni-
dades. Eso te hará sentir con naturalidad e intensidad todo tipo de emo-
ciones: alegría, miedo, tristeza, rabia, amor… Y, casi sin pretenderlo, 
habrá personas que te miren y se sonrían contagiadas por tu ternura, tu 
autenticidad, tu ilusión y tu optimismo. 
Entonces, entenderás que cuando nos ponemos la nariz roja nos libera-
mos, nos apasionamos y nos queremos más, porque nos permitimos reír y 
llorar, sentir y jugar, ser y estar. Descubrirás que el mundo payaso nos 
amplía la mirada y nos mejora como personas en cuerpo y alma. 
 

Hace algunos años yo sentí este poder y ahora me alegra que tú también. 
 

¡¡¡FELIZ MOSTRA!!! ¡¡¡FELIZ VIDA!!! 
 
Amaia Prieto  
Psicóloga, formadora y payasa, entre otras cosas… 
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Señores y señoras, niños y niñas, grandes y pequeñas, 
flacos y gordos, abiertas y cerradas, cóncavos y con-
vexos, triángulos y esferas… 

 
¡HA LLEGADO EL MOMENTO! ¡EL MOMENTO ES 

AHORA! ¡AHORA ES LA OPORTUNIDAD Y LA 
OPORTUNIDAD LA PINTAN ROJA! 

PONTE LA NARIZ DE CLOWN, SACA TU PARTE 
PAYASA, AGRANDA TU MIRADA Y MEJORA TU 

PERSONA… 



LA GRAN RECETA DE MINA Y ZETA 

HUIT TEATRE (Comunitat Valenciana) 
 
5 sessions: 9.30 h, 11 h i 15.30 h 

LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL 

DIRIGIT A: 1r, 2n i 3r D’EDUCACIÓ INFANTIL 

DURACIÓ: 55 min 

MOSTRETA ESCOLARMOSTRETA ESCOLAR  
DILLUNS 2 i DIMARTS 3 NOVEMBREDILLUNS 2 i DIMARTS 3 NOVEMBRE  

"El CALDITO FELIZ" és el restaurant de la iaia de Mina i Zeta. Ella se n’ha anat de vacacions, i les seues nétes s'hauran 
de fer càrrec d'este restaurant. Pareix un encàrrec fácil, però... el que no saben les nostres pallasses és que "EL CAL-
DITO FELIZ" amaga un gran secret. 

    
Autores/ Actrius: Mariló Tamarit i Asun Cebrián   Manipuladora de titelles: Mariví Corella. 
Direcció: HuiTTeatre   Música: Natxo Tamarit. 

DIMECRES 4 i DIJOUS 5 NOVEMBREDIMECRES 4 i DIJOUS 5 NOVEMBRE  

CUENTOS, RISAS Y ROCK&ROLL 

CONCEDE CLOWN(Castella-Lleó) 

 
6 sessions: 9.30 h, 11 h i 15.30 h 

LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL 

DIRIGIT A: 1r i 2n, 3r i 4t D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

DURACIÓ: 55 min 

DIMARTS 10 DE NOVEMBREDIMARTS 10 DE NOVEMBRE  

El que a priori pareix una fantàstica i divertida vetlada teatral pot convertir-se, si ningú hi posa remei en una autèntica 
tragèdia; encara sort que entre el públic, un escandalós i animat rocker s'oferix voluntari perquè l'espectacle puga 
continuar. El que succeïx a continuació, millor ni imaginar-ho. 
             ACTOR: Chema López  DIRECCIÓ: Ana B García 

PUPAVENTURAS 

PUPACLOWN (Múrcia) 

 
3 sessions: 9.30 h i 11 h i 15.30 h 

LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL 

DIRIGIT A: 5é i 6é D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

DURACIÓ: 50 min 

"Tres pallassos amb ganes de passar-ho bé decidixen aventurar-se en el bosc de la rialla. Són desmanotats, irònics i es 
riuen de qualsevol cosa: del que siga i amb qui siga. El cas és que vénen disposats a fer-nos passar una estona hilarant 
amb les seues divertides peripècies. Membrilla, Pipa i Llepolege són els responsables d'un espectacle amb un principi i 
un final, com tots els espectacles... encara que el millor és veure-ho en viu i en directe. 
 

ACTORS/ACTRIU: Lliguen Sòria, Antonio Martínez  
i Àngela Espanya, 4 



Espectacle d’improvisacions des de l’òptica del clown, en què el públic participa proposant te-
mes, situacions, emocions, llocs, títols… La diversió i la tendresa estan garantides! 
 

PALLASSOS I PALLASSES PARTICIPANTS: Manolo Poyatos, Carmen Golfe, Arancha Cerrillo, 
Maribel Campoy, Mari Marcos, Laia Sales, Amaia Prieto i Jesús Jara. 
 

HORA: 21.30 h sopar, 22.15 h espectacle 

LLOC: CASA DE CULTURA 

DIRIGIT A: TOTS ELS PÚBLICS 

ENTRADA: 3’50 € 

DURACIÓ: 60 min, aproximadament 

VETLADA VETLADA DESCLOWNTROLADADESCLOWNTROLADA  

Amb la colAmb la col·l·laboració de aboració de   
L’ESCOLA DE PALLASSOS L’ESCOLA DE PALLASSOS LOS HIJOS DE AUGUSTOLOS HIJOS DE AUGUSTO  

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  

5 

DIJOUS DIJOUS   
5 NOVEMBRE5 NOVEMBRE  



“Hoy aprendéis a sumar y el día de mañana descifraréis el brillo de una estrella”. Homer, l'antic 
clàssic grec, ens introduïx en l'escola de la Seño. En ella, la pallassa Hula i el pallasso            
Piojo viuran l'última etapa de la seua particular odissea. 

Piojo i Hula es despedixen de l'escena i de la Mostra amb la seua última aventura YA ESTÀ. 
Amics imprescindibles de la Mostra des dels seus inicis, diuen adéu amb un gest digne de la 
seua categoria humana, amb una funció a benefici de Payasospital l’ONG valenciana que treballa 
per a xiquets i xiquetes que estan hospitalitzats. 

TEXT: Eduardo Zamanillo/ INTÈRPRETS: PIOJO: Eduardo Zamanillo, HULA: Amparo Mayor, 
LA SEÑO: Clara Crespo 

HORA:19.30 h  
LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL  
DIRIGIT A: TOTS ELS PÚBLICS 

ENTRADA: 4 €/ DURACIÓ: 55 min 

YA ESTÁ YA ESTÁ   

PTV CLOWN (Comunitat Valenciana)   

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  
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A BENEFICI DE PAYASOSPITALA BENEFICI DE PAYASOSPITAL    

DIVENDRES DIVENDRES   
6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE  



ENCERRONA és una reflexió sobre la quotidianitat des de la perspectiva del pallasso. El perso-
natge viu l'experiència d'haver-se quedat atrapat en l'escenari. Quan entra en escena no sap on 
s'està ficant. 
 
Ens trobem davant d'una metàfora en què el pallasso és cada un de nosaltres i el seu joc no és 
sinó la nostra vida, estem obligats a existir i obligats a actuar, no sabem on ens hem clavat i hem 
de seguir avant. 
 
DIRECCIÓ: Elena González      INTERPRETACIÓ: Pepe Viyuela 
 
HORA: 20 h i 22.30h (2 funcions) 
LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL 
DIRIGIT A: PÚBLIC ADULT/ PREU: 6 € 
DURACIÓ: 90 min 

DISSABTE DISSABTE   
7 NOVEMBRE7 NOVEMBRE  ENCERRONAENCERRONA  

PEPE VIYUELA (Comunitat de Madrid)PEPE VIYUELA (Comunitat de Madrid)  
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INAUGURACIÓ OFICIALINAUGURACIÓ OFICIAL  



PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  
DIUMENGEDIUMENGE  
8 NOVEMBRE8 NOVEMBRE  

FREAK SHOWFREAK SHOW  

CIRCO LA RASPA (Aragó)CIRCO LA RASPA (Aragó)  

Torri di Chous, el gran malabarista, està a la vora de l'atac de nervis. Però què dic! Està en ple 
atac! Per què? És clar, ja és l'hora, el públic espera i.... ell és l'únic artista que ha acudit a la gran 
cita del Freak Show. On estan els altres? 

 
DIRECCIÓ: Alfonso Palomares 
CREAT I PRODUÏT: Circo La Raspa 
ARTISTAS: Román Bometón i Ricardo Ariño 
 
HORA: 12.30 h 
LLOC: PLAÇA DE L’ALQUERIA NOVA (Barri de la Llum) 
Dirigit a: TOTS ELS PÚBLICS 
ENTRADA LLIURE 

DURACIÓ: 60 min 

PREMI MILLOR ESPECTACLE DE CIRC ARAGONÉS 2012PREMI MILLOR ESPECTACLE DE CIRC ARAGONÉS 2012  

(Estrena a la Comunitat Valenciana)(Estrena a la Comunitat Valenciana)  
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DIUMENGEDIUMENGE  
8 NOVEMBRE8 NOVEMBRE  

LA CLOTI LA CLOTI ALAL  CIRCCIRC  

MERCHE 8a (Catalunya)MERCHE 8a (Catalunya)  
A la Cloti li agrada molt el circ: els llums, la pista, els artistes... 
Sempre que hi ha un circ a la ciutat, la Cloti hi va per a deixar-se endur per la màgia de l'espec-
tacle. I hui, sí hui, el gran circ Katacrec ha arribat i busca un ajudant!!! 
 

Merche 8a va rebre el Premi Nacional de Circ l’any 2014 per la seua trajectòria, per la seua 
dedicació i pel seu compromís amb la formació i transmissió de l'art pallasso. 
 

DIRECCIÓ: Maje Hernando 

INTÈRPRETS: Madame Lucinda: Núria Valero i Cloti: Merche Ochoa 
 
HORA: 18.30 h 
LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL/ DIRIGIT A: TOTS ELS PÚBLICS 
PREU: 4 €/ DURACIÓ: 60 min 

PREMI NACIONAL DE CIRC  2014PREMI NACIONAL DE CIRC  2014  

(Estrena a la Comunitat Valenciana)(Estrena a la Comunitat Valenciana)  

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  
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DIJOUSDIJOUS  
12 NOVEMBRE12 NOVEMBRE  TULIPAS TULIPAS (VERSIÓ COMPLETA)(VERSIÓ COMPLETA)    

DECOPIVOLTA (Comunitat Valenciana )DECOPIVOLTA (Comunitat Valenciana )  

Què passa quan dos histriòniques amigues presidixen la reunió de veïns de la seua finca? Què 
han d'ensenyar-nos una artista esnob i una senyora Maria recentment enviduada? I el que real-
ment importa, hi haurà magdalenes per a tots? 
Una proposta fresca i divertida en què dos esvalotades veïnes donaran l'espectacle en una    

rutinària reunió, on el públic serà part d'esta peculiar comunitat. 

PRODUCCIÓ I IDEA ORIGINAL: Decopivolta Teatre DIRECCIÓ: Jimena Cavalletti  
ACTRIUS: Mar Marcos i Laia Sales VEÏNS: El públic 
 
HORA: 20.30 h / LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL 

DIRIGIT A: PÚBLIC ADULT ACOMPANYAT 

PREU: 4 €/ DURACIÓ: 55 min 

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  
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Una comèdia irreverent d'anar per casa. 



DIVENDRESDIVENDRES  
13 NOVEMBRE13 NOVEMBRE  

1010é CONCURS DE NÚMEROS DE é CONCURS DE NÚMEROS DE 
CLOWNCLOWN LOS HIJOS DE  AUGUSTO LOS HIJOS DE  AUGUSTO  

ESCOLA DE PALLASSOS ESCOLA DE PALLASSOS LOS HIJOS DE AUGUSTOLOS 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: 

Violeta i Péndula (Logrony), amb Hemos venido a ganar 

Som i estem, Associació de persones amb discapacitat (Benifaió), amb La ventanilla 

EMT de Silla (Silla), amb El sacrifici de Yogataro 

L´Esglai Teatre (Quart de Poblet), amb Gymclown 

PRESENTADOR: Manu Alabau 

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  

HORA: 21.30 h 
LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL DE XIRIVELLA 
DIRIGIT A: PÚBLIC ADULT  
PREU: 2 € 
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DISSABTEDISSABTE  
14 NOVEMBRE14 NOVEMBRE  

VIAJEROS DEL CARRUSELVIAJEROS DEL CARRUSEL  

Un divertit clown s'endinsa en el fantàstic món dels cavallets; junt amb ell, més d'una dotzena de 
colorits personatges autòmats ens contaran xicotetes històries plenes d'humor i emoció. Un 
espectacle on podem delectar-nos amb música en directe, a més dels estímuls sensorials que 
t'invitaran a somiar i a viatjar per un sorprenent món de fantasia. 
 
Han actuat en nombrosos festivals: Mostra d'Igualada, Festival Mar-Marionetas (Espinho-
Portugal) Semaine de la Marionnette (Dijon – França) Festival Maribur (Stabio - Suïssa) Festival 
de títeres de Charleville, Feten (Gijón), etc. 
 

AUTOR I DIRECCIÓ: Julio Gallo MÚSICA EN DIRECTE: Iolanda Atalla TITELLAIRES: Julio Ga-
llo i Wagner Gallo 
 
HORA: 18.30 h 

LLOC:  PL. DE L’AJUNTAMENT 

DIRIGIT A: TOTS ELS PÚBLICS (A PARTIR DE 3 ANYS ENDAVANT) 
ENTRADA LLIURE / DURACIÓ: 45 min 

ÁNGELES DE TRAPO (BrasilÁNGELES DE TRAPO (Brasil--Uruguai)Uruguai)  

(Estrena a la Comunitat Valenciana)(Estrena a la Comunitat Valenciana)  

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  
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MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT DEL FESTIVAL MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT DEL FESTIVAL   
I TEATRI DEL MONDO (ITÀLIA)I TEATRI DEL MONDO (ITÀLIA)    



DISSABTEDISSABTE  
14 NOVEMBRE14 NOVEMBRE  VERIUEUVERIUEU--HOHO  

Continuant en la línia encetada en monòlegs anteriors, el Xavi Castillo: Veriueu-ho!, desenvolu-
pa el concepte “teatre d’investigació”: un repàs crític, satíric i bufonesc de l’actualitat. 
 

ACTOR I DIRECTOR: Xavi Castillo. AUTOR: Xavi Castillo. DOCUMENTACIÓ: Adela Palo-
mares, Octavi Masià, Enric Juezas. ESCENOGRAFIA: Pot de Plom Teatre. VESTUARI: Pot de 
Plom Teatre 
 
HORA: 20 i 22.30 h ( 2 Funcions)  
LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL DE XIRIVELLA 

DIRIGIT A: PÚBLIC ADULT ACOMPANYAT 

PREU: 6 €/ DURACIÓ: 60 min 

XAVI CASTILLOXAVI CASTILLO--POT DE PLOM (Comunitat Valenciana)POT DE PLOM (Comunitat Valenciana)  

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  
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DIUMENGEDIUMENGE  
15 NOVEMBRE15 NOVEMBRE  

CABARET ELEGANCECABARET ELEGANCE  

ELEGANTS (Catalunya)ELEGANTS (Catalunya)  

Un espectacle farcit de ritme, emocions, riures i circ, on quatre artistes genuïns, intrèpids, elàs-
tics, guapos i simpàtics (adjectius que ells mateixos s’han posat), troben entre discussions i com-
plicitats la manera d’expressar-se i ensenyar les seues qualitats. El seu objectiu és que el públic 
isca de l’espectacle amb una dosi de bon rotllo i que els dure el somriure als llavis fins l’endemà. 
Han rebut nombrosos premis. 
 
ELEGANTS: Adriano Marçal “Dico”, Ramiro Vergaz , Ignasi Gil, Jordi Juanet “Boni” 

IDEA ORIGINAL: Elegants DIRECCIÓ: Cristophe Thellier / AJUDANT DIRECCIÓ: Muriel Deville 
 
En cas de pluja o mal oratge l'actuació es realitzarà en el Pavelló PoliEsportiu Municipal  

HORA: 12.30 h/ LLOC: PLAÇA DEL DR. GERARDO GARCÉS 

DIRIGIT A: TOTS ELS PÚBLICS/ ENTRADA LLIURE/ DURACIÓ: 55 min 

PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ  
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PREMI DEL PÚBLIC FESTIVAL BUITENGEWOON HOLAND 2012 PREMI DEL PÚBLIC FESTIVAL BUITENGEWOON HOLAND 2012   
PREMIPREMI  DEL JURAT FESTIVAL MUECA 2013DEL JURAT FESTIVAL MUECA 2013  
PREMI DEL PÚBLIC FESTIVAL SENSE PORTES ARGENTONA 2014PREMI DEL PÚBLIC FESTIVAL SENSE PORTES ARGENTONA 2014  

(Estrena a la Comunitat Valenciana)(Estrena a la Comunitat Valenciana)  



DIUMENGEDIUMENGE  
15 NOVEMBRE15 NOVEMBRE  

KIBUBUKIBUBU  

MARIE DE JONGH MARIE DE JONGH (País Basc)(País Basc)  
  
PREMIS FETEN 2014PREMIS FETEN 2014 Caracterització i  Caracterització i 
Millor actor Javier Renobales.Millor actor Javier Renobales.  

PREMI TOURNESOLPREMI TOURNESOL en el Festival  en el Festival 

d'Avigon.d'Avigon.  
 
 
Xebas i Cocó formen una parella artística 
de pallassos amb més il·lusió que èxit. Per 
al futur espectacle que preparen, Xebas 
decidix introduir un element amb què 
pretén donar la campanada: un goril·la de 
veritat, de carn i ossos. Està convençut 
que si el doma i li ensenya els diferents 
números, la seua sort canviarà i guanyaran 
l'aplaudiment del públic. No obstant això, 
no és tant el goril·la qui aprendrà d'esta 
experiència; Xebas i Cocó aprendran una 
lliçó que mai oblidaran. Un espectacle 
sobre el respecte i la llibertat. 

HORA: 18.30 h 

LLOC: TEATRE AUDITORI MUNICIPAL 

DIRIGIT A: TOTS ELS PÚBLICS 

PREU: 4 € 

DURACIÓ: 60 min 

(Estrena a la Comunitat Valenciana)(Estrena a la Comunitat Valenciana)  

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: Jokin Oregi. 
INTÈRPRETS: Tomás Fernández Alonso, Ana 
Meabe, Javier Renobales. 

CLOENDACLOENDA  
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ORGANITZA: 

Associació Valenciana  
de Fotografia Digital 

PATROCINA: 

COL· LABORA: 
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La rialla és la distància més curta entre tu i nosaltres  


