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És una meravella poder escriure quatre lletres del bo i millor dels 25
anys de Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella. Un
quart de segle d’il·lusions, esforç, treball constant. Un quart de segle,
de nassos! De nassos rojos!
25 anys d’una Mostra que, per mèrits propis, s’ha convertit en un
referent indiscutible, indispensable i de primeríssim nivell de la
identitat i cultura de Xirivella. Amb la Mostra Xirivella sempre guanya. Reivindique una Xirivella Pallassa, reivindique els valors pallassos
d’autoestima, confiança, automotivació, iniciativa, atreviment i també de capacitat de superació davant el fracàs, necessari per a poder
seguir millorant i avançant. Valors absolutament irrenunciables i indispensables en la societat actual en què vivim.
Quan arribe la Mostra, Xirivella estarà de nou vestida de pallassa, de creativitat i de màgia, d’il·lusió i de rialles. Com tants altres
anys, tornem-hi! I ho fem ben contents i contentes, reconeixent en
la Mostra un element clau, amb un gran potencial per a construir
el projecte il·lusionant i amb futur que volem per a Xirivella. Un
element que suma any rere any voluntats i adhesions perquè els xirivellers i xirivelleres ens estimem més el nostre poble i ens sentim
cada vegada més part integrant del seu conjunt.
25 anys en els quals hem conegut molts artistes. 25 anys en què
hem fet moltes sonoritzacions, hem muntat molts entaulats i hem
realitzat molts espectacles al carrer. 25 anys de butaques plenes a
l’auditori, de treball d’un equip tècnic magnífic, de col·laboracions

amb molts col·lectius. 25 anys durant els quals s’han incorporat iniciatives diverses com els tallers de Los Hijos e Hijas de Augusto i
l’activitat de Més Riure o Dones Clown. O el recentment incorporat
tren de la rialla, promogut per Xiricompra, Xirivella Comercial i Professional Associada.
Definitivament, jo em pose el nas roig! Un nas de roig intens que
es suma al teu i al del veïnat de Xirivella i al de les persones que
ens vénen a visitar. Un roig intens per a fer riure i carregar-nos de
bon humor.
25 anys pallassos mereixen una mirada més ampla, més enllà de Xirivella. Un crit de denúncia a la injustícia, a la vergonya que provoca
Europa amb el tracte que dóna als refugiats que s’amuntonen en les
nostres fronteres o que moren en el nostre mar. Acabe aquest escrit
amb un crit d’unes estrofes de la cançó Esperança de Txarango, convertida en l’himne oficiós dels Pallassos sense Fronteres.
[...]
Un viatge llarg, hem caminat amb el cor.
La nit, el fred, el plor, omplirem amb cançons.
Lluny d’aquí quaranta lladres s’han repartit el món.
Contra la guerra, contra l’oblit, contra la por; Esperança!
Tornarem a començar.
Som un riu que sempre avança.
De la guerra en farem dansa.
Del Mar Negre a Gibraltar
va bullint l’esperança.
Que tremoli el nostre mar!
Benvinguda siga la Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses
2018!
Ara, per 25 més!

Encarna Martí
Regidora d’Educació, Cultura
i Normalització Llingüística

La cultura i l’educació al cor de Xirivella
“25 anys, 25 vides. La Mostra ens ha educat, ens ha fet solidaris,
ens ha fet participar, ens ha fet estimar els pallassos i pallasses. Xirivella és Mostra, és Cultura. 25 anys de la Mostra”.
Este és el text que apareix en el video promocional que durant uns
mesos ens ha anunciat que Xirivella té una fita important i extraordinària este mes de novembre. 25 anys de la Mostra Internacional
de Teatre de Pallassos i Pallasses de Xirivella i un fum de vivències
d’allò més valuós que té el nostre poble i que conserva amb estima
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xirivella, la seua Mostra.
Un bé que durant anys ha sigut i és acaronat amb estima per tots
els que la fan possible, regidors i regidores que han tingut la sort
de poder apostar per ella, els tècnics de la Casa de Cultura, amb el
seu director al capdavant, San Fran, que l’ha fet a créixer, i aquells
que hi han cregut per tal de posar-la al centre de la vida cultural de
Xirivella. Però sobretot l’estima del públic més fidel que ha estat des
del principi i que ha sabut valorar el que la Mostra ens ha ensenyat,
res més bonic que a ser més feliços.
Jo era una adolescent en aquella primera edició, l’any 1993. A
Xirivella el teatre, la música, els espectacles ja eren una realitat
però la Mostra va fer despertar un germen cultural imparable, de
forma que cada mes de novembre, des de fa 25 anys, tot el món
sap que els valors de la rialla i la solidaritat estan presents a
Xirivella, que tots els anys tenim un moment per a gaudir d’una

exquisida programació d’espectacles al voltant del món del clown.
El nostre poble necessitava un tret d’identitat cultural propi, i així es
va consolidar, què millor que el de la rialla i l’autenticitat.
La cultura i l’educació al cor de Xirivella, este es el lema amb què
vull quedar-me al celebrar esta efemèride. Quin encert la Mostra
destinada al públic escolar, la Mostreta! Milers i milers d’escolars
han passat per ella, generacions que s’han educat amb els valors de
la tendresa i de l’autenticitat, sempre ho recordaran. Des d’un punt
de vista comunitari i identitari, la Mostra ha constrüit durant estos
anys la Xirivella que volem, sense ella la vida del nostre poble no
seria igual.
Tampoc seria igual sense la passió i professionalitat d’aquells que
han contribuït a fer-la, l’Escola de Pallassos los Hijos e Hijas de Augusto i l’Associació de Comerciants de Xirivella. Gràcies!
Hi ha motiu més noble i cultural que fer feliç la nostra gent? Jo crec
que no. Eixe ha de ser sempre l’objectiu de tots aquells que ens
posem el nas roig en una societat on el dia a dia pot arribar a esdevindre costera amunt. La Mostra encén llums i oportunitats, oferix
cultura a tots i totes per igual.
A totes les persones a les quals el món del clown els ha omplit la
vida, els desitge feliç aniversari! Als que encara no l’han descobert
mai és tard! Xirivella, el poble que tant estime, que complisca molts
més siga i que cada mes de novembre esdevinga graciosa i ingènua,
atrevida i de colors.
Avant els 25 anys de la Mostra!
Celebrem anys i anys en el futur, mimem la cultura i potenciem-la,
perquè ens fa iguals i lliures.

Xelo Díaz Rozalén
Dones Clown Xirivella

Amigas y amigos del CLOWN, quien me iba a decir a mí que el proyecto que se inició hace veinticinco años me atraparía de tal forma.
Dicen por ahí que todos llevamos un CLOWN dentro y si tenemos la
oportunidad y el deseo de conectar con él nuestra vida será bastante más bella, interesante y divertida.
En Xirivella lo tenemos muy fácil, contamos con profesionales muy
capaces de enseñarnos el camino, ese viaje interior maravilloso de
descubrirte y reencontrarte con emociones aparcadas, escondidas,
esperando mostrarse.
Formo parte de un grupo de mujeres maravillosas y sabias DONES
CLOWN.
Los lunes nos ponemos la nariz, investigamos, reímos, jugamos, nos
conocemos un poquito más y derrochamos amor y alegría.
Gracias a la “Mostra” hoy soy un poquito más feliz.
No lo dudes más, ponte la nariz.
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Dissabte 3
novembre
22.00 h
Teatre Auditori
Municipal
Tots els públics
Duració: 90 min
Preu: 6 €

GUILLEM ALBÀ& LA MARABUNTA
GUILLEM ALBÀ& LA MARABUNTA (Catalunya)
Un show de clown, enèrgic i energètic,
catapultat per la millor música en directe.
Sketch a tempo matemàtic. A l’escenari els
artistes lluiten perquè res no s’entenga.
Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret.
Res no té sentit i tot és possible. Cap ordre
establert. És el caos del pallasso.

Diumenge 4
novembre
12.30 h
Plaça de
l’Alqueria Nova
(Barri de la Llum)
Tots els públics
Duració: 50 min
Entrada lliure

YEE HAW!
LA BANDA DE OTRO (Andalussia)
YEE HAW!, és un crit d’entusiasme, una expressió d’alegria, pura onomatopeia de la
felicitat que ens trasllada al Viejo Oeste...
de Andaluisiana.
Submergits en un univers musical inspirat en el country, el ragtime, La Banda de
otro, ens oferix un (des)concert tan especial com ells mateixos.
Un espectacle de circ on és impossible
distingir els músics dels malabaristes o
dels pallassos.

Diumenge 4
novembre
18.30 h
Teatre auditori
Municipal
Tots els públics
Duració: 70 min
Preu: 4 €
Estrena a la
Comunitat
Valenciana

OUTONO
PISTACATRO (Galizia)
OUTONO és un homenatge als pallassos
clàssics, contat a través d’una companyia
de clowns en plena crisi.
Un espill en què es miren els artistes i els
seus personatges, una carpa caiguda on se
succeïxen les estacions.
Una celebració de l’amistat i dels fracassos,
una reivindicació de ser idiotes, una mirada poètica l’ofici dels pallassos.

MOSTRETA
ESCOLAR

Dilluns 5
novembre
3 funcions
9.30, 11.00 i 15.30
Teatre Auditori
Municipal
Dirigit a:
Educació Primària
Duració: 60 min
Estrena a la
Comunitat
Valenciana

MOSTRETA
ESCOLAR

HNOS SAQUETTI
A SACO PRODUCCIONES (Extremadura)
El duo Clàssic de Pallassos, ens oferixen
una varietat de números còmics des del
seu interés a tindre un escenari digne i
perfecte pel “Gran Número final de Màgia
amb el públic”.
Hermanos Saquetti mostraran a través de la
Comicitat Universal, que no hi ha fronteres
en les rialles i en l’humor compartit, siga
qui siga l’edat, cultura o estat de magia...
Artistes clowns: Javier Ceballos, Jose Maestro

Dimarts 6
Dimecres 7
novembre

SONATA CIRCUS

6 funcions
9.30, 11.00 i 15.30

SONATA CIRCUS és un espectacle ple. Òpera, cant i estranys instruments musicals
enllaçats amb el Clown, el Circ, les seues
tècniques i varietats.
SONATA CIRCUS ens mostra que els somnis
poden complir-se sense oblidar mai que,
per a aconseguir-los, cal treballar de valent,
lluitar, sacrificar-se, caure, alçar-se i continuar caminant en este apassionant camí,
que només pot conduir-nos a la felicitat.

Teatre Auditori
Municipal
Dirigit a:
Educació Primària
Duració: 50 min

LA TROUPE MALABÓ (Comunitat Valenciana)

Actors-Clowns: Silvia Queralt I Sergio Chaves

MOSTRETA
ESCOLAR

Dijous 8
Divendres 9
novembre

L’ILLA DEL TRESOR

5 funcions
9.30, 11.00 i 15.30

Dos Pallassos aventurers es troben un llibre: “L’Illa del Tresor”, i pretenen reviure
l’historia i contar-la als seus espectadors.

Teatre Auditori
Municipal
Dirigit a:
Educació Infantil
Duració: 50 min

TARANNÀ TEATRE (Comunitat Valenciana)

Però... son Pallassos, que passarà?
Adaptació per a dos pallassos, feta per
Jaume Costa i Paqui Noguera, de l’obra de
Robert Louis Stevenson

Divendres 9
novembre
22.30 h
Teatre Auditori
Municipal
Duració: 60 min
Públic jove i adult
Preu: 6 €

EL ÚLTIMO BUFÓN
LEO BASSI (Comunitat Madrid)
L’artista satíric rendix homenatge al seu propi besavi, el Pallasso Giorgio Bassi, i al seu germà Giuseppe,
també pallasso, després de descobrir unes gravacions
inèdites realitzades pels germans Lumière.
Leo Bassi es descobrix així com continuador d’una
estirp de bufons determinats a qüestionar i burlar-se
del poder polític de cada época.
Esta obra està dedicada a les noves generacions que
es rebel·len contra les injustícies i el cinisme del poder, amb l’esperança que la rebel·lia i la vitalitat dels
bufons puguen ser inspiradores en estos temps confusos. Leo Bassi.

Dissabte 10
novembre
12.30 h
Plaça de Sant
Enric (barri de
Sant Ramon)
Tots els públics
Entrada lliure
Duració: 50 min
Estrena a la
Comunitat
Valenciana

GRAN ZAMPANO
CIVI CIVIAC PRODUCCIONES (Aragó)
La trama, ens situa davant de l’arribada
d’un artefacte amb rodes i mecanismes enginyosos, que cobraran vida a través de la
mà del Gran Zampano, capaç de transportar a l’espectador a la màgia de fer servible
allò que no ho és, transformant objectes
quotidians en sorprenent material artístic.
El personatge està inspirat en el món del
cinema, de la mà del director Italià Federico Fellini i la seua particular visió del
món del circ i els artistes de carrer en la
pel·lícula La Strada.
Guanyador del campionat del món «master of
magic» Sant Vincent (Itàlia) 2014

Dissabte 10
novembre
18.00 h
Teatre Auditori
Municipal
Duració: 50 min
Tots els públics
Preu: 4 €
Estrena a la
Comunitat
Valenciana

DONNA QUIXOTA
PINA POLAR (Polonia)
DONNA QUIXOTA és un espectacle de teatre, comèdia física, clown, circ i narració,
basat en el llibre “Don Quijote” de Miguel
de Cervantes.
Idea i interpretació: Joanna Sakowicz
Direcció: Aitor Basauri

Diumenge 11
novembre
12.30 h
Plaça Gerardo
Garcés
Tots els públics
Entrada lliure
Duració: 70 min
Estrena a la
Comunitat
Valenciana

IMAGINA CIRCO
ALE HOP CIRCO (Comunitat de Madrid)
Vine! I aventura’t en el nostre món multicolor. Unix-te a nosaltres per a descobrir
tota la fantasia que conté esta nova aventura. Narradors, artistes i sers d’un altre
temps ens transporten a un món desconegut, creant un món de personatges sumptuosos i increïbles. Viatjant amb nosaltres
a través d’este espectacle que desperta la
rialla, la sorpresa i l’emoció...
- Premi del jurat Festival Internacional de direcció
de circ St. Petersburg
- Premi del públic Festival Internacional
Clowns Yekaterinburg -Rússia
- Festival Internacional d’Arts de Carrer Montepellier

Diumenge
11 de novembre

PAYASOS DE MADERA

18.00 h

MARIONETARIUM
Compañía de Marionetas Herta Frankel (Catalunya)

Teatre Auditori
Municipal
Tots els públics
(especial infantil)
Preu: 4 €
Duració: 50 min
Estrena a la
Comunitat
Valenciana

Un xicotet homenatge als grans pallassos del segle XX

Monsieur Loyal, convoca sobre la pista les cascades d’alegria d’uns vells pallassos de fusta.
Els peixos pallasso ens condueixen a una altra
dimensió, convertint-se en els mítics Fratellini,
Antonet, Grock, Rivel i Popov.
Un espectacle de titelles que ha sigut doblement
premiat a Xina.
(Puppet Styling Award, Visual Arts Award, Golden
Magnolia Shanghái International Puppet Festival and
Competition, 2012). I que ha girat en Festivals de Corea del Sud, Rússia, Bulgària, Brasil, Turquia i Portugal.

ACTIVITATS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ
DEL 25 ANIVERSARI DE LA MOSTRA
1 SETEMBRE
Dissabte - 22.30 h
plaça de la Concòrdia,
porta de l’Ajuntament

PROGRAMACIÓ EN FESTES PATRONALS
III PREGÓ INSTITUCIONAL
Pregó pallasso amb motiu del 25 Aniversari de la
Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses
Xirivella 2018
Participants: Banda CIM, pregoners Jesús Jara i
Amaia Prieto de l’Escola de Clowns Los Hijos e
Hijas de Augusto, presentadores Mina i Zeta de
la Cia 8Teatre.

23.30 h - Itinerari:
Des de la plaça de
l’Ajuntament a la plaça
del Dr. Gerardo Garcés

TANQUE GURUGÚ (ASACO PRODUCCIONES)
Un espectacle cómic itinerant que pretén fer reflexionar a la societat sobre l’absurd de les fronteres i la situació que viuen els refugiats en el món.

15 OCTUBRE
Diumenge - 18.30 h
Teatre Auditori

CINEMA
PROJECCIÓ PEL·LÍCULA CAMPEONES
Única Sessió - Tots els públics

15 OCTUBRE
Dilluns - 19.00 h
Casa de la Dona

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
PAYASAS: Una mirada al mundo del clown
Organitzat per l’Escola de Clown Los Hijos e Hijas de
Augusto

Fascinats per la pompa de les grans produccions, tres excèntrics personatges pretenen emular-les de la manera que saben:
amb un gust més que dubtós i un imaginari propi d’octogenàries.

17 OCTUBRE
Dimecres - 19.30 h
Biblioteca Municipal

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
RELACIONES SALUDABLES PUNTO CLOWN
D’ANAÍS ISARRE
Organitzat per l’Escola de Clown Los Hijos e Hijas de
Augusto

Malabars, màgia, monocicles i equilibris
impossibles, tot amb humor a mansalva i
accions clownesques.
Los Barlou són: Dani Cercos “Patillas”, Jordi
Juanet “Boni” i Minervino Montell “Miner”.

20 OCTUBRE
Dissabte
D’11 fins a les 21.00 h

FIRA D’OPORTUNITATS - Plaça del Mercat
Organitzat per la Regidoria del Comerç i Mercats

CLOENDA I
XOCOLATÀ

Diumenge
11 de novembre
19.00 h
Plaça de
l’Ajuntament
(junt al teatre)
Tots els públics
Entrada lliure
Duració: 60 min

SET UP
LOS BARLOU (Catalunya)

20 OCTUBRE - Dissabte NIT DE TAPES DEL MERCAT - TAPACLOWN
Organitzat per la Regidoria del Comerç i Mercats
De 20.00 fins a les
00.00 h - Mercat Municipal

21 OCTUBRE
Diumenge - 19.00 h
Teatre Auditori Municipal

GAGS MOVIE
DEL GRUP YLLANA
HUMOR - ESPECTACLE PER A TOTS ELS PÚBLICS

24 OCTUBRE
Dimecres - 19.30 h
Casa de Cultura

DONES CLOWN XIRIVELLA
PRESENTA: LOS 60 SON NUESTROS

25 OCTUBRE
Dijous
De 19.00 a 21.00 h
Casa de Cultura

TALLER DE RISOTERÀPIA
Inscripcions: CASA DE LA CULTURA
Organitzat per l’Associació Més Riure de Xirivella

25 OCTUBRE
Dijous

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE L’AVFD
25 ANYS SENSE PARAR DE RIURE,
HISTÒRIA VIVA EN IMATGES

Inauguració 19.30 h

Casa de Cultura

ACTIVITATS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ
DEL 25 ANIVERSARI DE LA MOSTRA
8 NOVEMBRE
Dijous
Matí: 10.00 i 12.00 h
Vesprada: 16.00 h
Centre Jove

EL TRENET DE LA RIALLA
CARRERS POBLACIÓ
Organitzat per l’Associació del Comerç de Xirivella

27 OCTUBRE
Dissabte - 21.30 h
Teatre Auditori Municipal

XIII CONCURS DE NÚMEROS DE CLOWNS
LOS HIJOS E HIJAS DE AUGUSTO
1. Celia Tusitala/Naftalina (Madrid) con “Sonata nº 3”
2. Cía. La Pulpa (Zaragoza) con “¡Bombea!”
3. Hannah Alba(Barcelona) con “Sindy Pepa”
4. Troupe Almazen (Barcelona) con SANS PAROLES:
		Momento Coreoooooo!!!
		Presentadora: Vicky Montañez (Protona)

Organitzat per l’Escola de Pallassos Los hijos e Hijas de
Augusto amb la col·laboració del Centre Jove Xirivella

11 NOVEMBRE
Diumenge
D’11.00 a 14.00 h
Plaça del
Dr. Gerardo Garcés

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
LA RIALLA ÉS EL CAMÍ MÉS CURT
ENTRE TU I NOSALTRES
Recopilació de textos al voltant de la Mostra i del clow
PRESENTACIÓ DEL VIDEO 25 ANIVERSARI DE LA MOSTRA

ESMORZAR SOLIDARI A FAVOR DE PAYASOSPITAL
MENJAR+BEGUDA 1,50 EUROS
Abans i després de l’espectacle
IMAGINA CIRCO DEL CIRCO ALE HOP
PATROCINAT I ELABORAT PELS:
FORNS: El Reyet, Santosjuanes, Sant Vicent
Ferrer, Pascual González, Violeta
CARNISSERIES: José Cremades, Casa Toribio,
Casa Paco, Carns Vicent, Prado Simó

Organitzat per l’Escola de Clown Los Hijos e Hijas de
Augusto

29 OCTUBRE
Dilluns - 19.30 h
Casa de Cultura

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 IES de Xirivella

Del 25 D’OCTUBRE A L’11 DE NOVEMBRE

27 OCTUBRE
Dissabte
Matí i vesprada

CLOWNFERÈNCIES
QUIEN BIEN TE QUIERE, TE HARÁ REÍR
a càrrec d’Amaia Prieto i Jesús Jara
Escola de Pallassos Los hijos e Hijas de Augusto

Plaça del
Dr. Gerardo Garcés

CARPA INFORMATIVA DE PAYASOSPITAL
MAQUILLATGE ARTÍSTIC PER ESTHER OTALO

RESTAURACIÓ
Bar l’Alqueria
C/ Joaquín Costa, 24
Tel. 96 101 12 89
Restaurante el Mesón
Pl. Sant Joan, 5
Tel. 96 379 99 84
Buen Yantar
C/ J. Vcte. Casaban Sena, 7-9
Tel. 96 359 08 00
Bar Polvorilla
C/ Ramón y Cajal, 24
Tel. 96 379 95 22

VENDA D’ENTRADES

A partir del dilluns 22 d’octubre
CASA DE CULTURA DE XIRIVELLA
De dilluns a divendres,
d’11.30 h a 14.00 h
i de 17.00 a 21.00 h
Plaça de l’Església, 1

PER INTERNET

Pizzería Xirivella
C/ Arte Mayor de la seda, 3
Tel. 96 359 62 43
Cafetería Avenida
Av. Camí Nou, 65
Tel. 96 303 85 95
Con Cava (Restaurant)
C/ Arte Mayor de la Seda, 12
Tel. 600 574 851
Pizzeria Nico
Av. Camí Nou, 130
Tel. 96 370 02 97
Nico’s Bar
Plaça la Concòrdia, 3
Tel. 657 43 54 78
Café del Sol
C/ José Vte. Casabán
Sena, 5 local 3
Tel. 660 623 191

Organitza

Patrocinen

TELÈFON 902733797
El mateix dia de l’actuació
una hora abans del començament
(almenys el 5% de l’aforament).
Taquilla del teatre: pl. de la Concòrdia, 6

Més informació:
96 383 09 06

Col·laboren

Atés el caràcter solidari de la Mostra, els
preus seran únics i no se’ls aplicarà cap
descompte.
SEGUIX-NOS
impressos raf

www.mostradepallassos.com

