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Durant tot un dia, a La Pedrera, 

FESTA PALLASSO! 
Memorial Joan Busquets 

 
Barcelona 14 de maig de 2012. La Fundació CatalunyaCaixa organitza el 
proper diumenge dia 20 de maig tot un dia dedicat a l’art de ser pallasso,  

durant el qual les famílies podran 
trobar, en els espais de La Pedrera, 
espectacles, jocs, contacontes, 
projeccions, tallers, un racó de 
lectura, i moltes altres activitats. 
 
Festa pallasso! és una forma 
d’apropar-nos a la tasca que fan els 
clowns i a la seva especial manera 
d’expressar-se i d’explicar-nos 
històries. Aquesta festa compta 
amb la col·laboració d’Òscar 
Rodríguez, company de Joan 
Busquets a La Puça, a qui es dedica 
aquest homenatge en el segon 
aniversari de la seva mort. 
 
Amb aquesta jornada tan especial, 
la Fundació vol transmetre, de 
forma lúdica i didàctica, l’interès 
pel món dels pallassos seguint el 
mestratge de Joan Busquets.  
Aquesta iniciativa té vocació de 

continuïtat i vol convertir La Pedrera en un punt de trobada anual pels 
entusiastes dels pallassos. 

Les famílies es podran dedicar durant tot el diumenge a ser pallassos i a 
conèixer aquest món d’una forma educativa i divertida, amb la participació de 
Marcel Gros, les marionetes de Herta Frankel, en Pep Gol i en Pep Pascual, Puça 
Espectacles i molts altres que ens acompanyaran tota la jornada.  
 
  FESTA PALLASSO!  Memorial Joan Busquets 
Diumenge 20 de maig d’11 a 19 hores 
La Pedrera. Pg. de Gràcia, 92. Barcelona  
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PROGRAMA DE LA FESTA PALLASSO! 

L’ENTRESÒL 

• Tallers creatius  |  Tallers de 30 minuts. A partir de les 11h cada 3/4 
d’hora. 

 
En els tallers creatius els nens podran convertir-se en clowns de veritat, 
fabricant-se l’indumentària de pallasso: a Nero Nero Nas i més... crearan una 
corbata i un nas, mentre a Flors, malabars... acció! aprendran a fer boles de 
malabars i una flor de pallasso.  

 

• Taller d’instruments musicals amb Pep Gol i Pep Pascual |   Taller de 
30 minuts. A partir de les 11.15h cada 3/4 d’hora. 

 
Pep Gol i Pep Pascual ens ensenyaran com es musicalitzen els objectes 
quotidians: una serra, una cassola, una galleda, unes ampolles, uns globus 
seran l'intrumentació del tema de benvinguda. Els participants es construiran el 
seu instrument de percussió i tocaran tots junts la batucada final. 

SALA GAUDÍ   

• Mostra Joan Busquets  |  D’11 a 19h. Attrezzo i vestuaris originals.  
 

• Tallers de circ   |  D’11 a 19h (menys durant l’espectacle “Pallassos de 
fusta”) 

Plats xinesos, pals xinesos , mocadors, maroma,  pilotes gegants i hula-hops / 
anelles  

• Pallassos de fusta   | A les: 11.30h | 15.30h | 17h (Durada 30 minuts). 
Espectacle de marionetes a càrrec de la Companyia de Herta Frankel 
Un petit homenatge als grans pallassos del segle XX 
 

Monsieur Loyal, convoca sobre la pista les cascades d’alegria d’uns vells 
pallassos de fusta i els peixos pallasso ens condueixen a una altra dimensió, 
convertint-se en els mítics Fratellini, Antonet, Grock, Rivel i Popov.  
 

Des dels seus inicis, el circ ha estat per excel·lència escenari de convivència 
entre els pobles. Exemple de diversitat lingüística, diàleg i harmonia entre 
diferents cultures, els artistes de circ són els privilegiats ciutadans del món, d’un 
món divers i plural, d’una pàtria sense fronteres. 
 
VESTÍBUL AUDITORI  

• Racó de lectura   |     D’11 a 19 h. Activitat contínua 
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AUDITORI    

• Contacontes   | D’11 a 19h (menys durant l’espectacle “La gran 
A...ventura”) a càrrec de Tantàgora 

 

• La Gran A... ventura  | A les: 12.30h |  18h  (Durada 60 minuts). Un 
espectacle de Marcel Gros (història d’un pallasso) 

 

Marcel Gros ens proposa fer una visita guiada a través del seu univers particular, 
una autobiografia esbojarrada dels 30 anys d’experiència fent de pallasso. Un 
espectacle “multicòmic i minimèdia”, com ell mateix defineix, que ens portarà a 
veure les actuacions estel·lars d'un paper platejat, un cubell d'escombreries, el 
viatge a bord d'una A majúscula, la camisa del papa, el mim, el mag, el faquir... 
 
PATI  DE L’AUDITORI   

• Tallers de circ   | D’11 a 19h (menys durant l’espectacle “La gran 
A...ventura”) a càrrec de Puça espectacles. 

 
Xanques  
Rodetes  
Masses / pilotes 
 
 
Edat recomanada: a partir de 3 anys 
La Pedrera, Pg. de Gràcia 92. 
Preu: 8€.  Venda anticipada: www.lapedrera.com 

 

 

http://www.lapedrera.com/

