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Editorial Festival de 
Pallassos 
Amb més il·lusió que mai, donem la benvinguda al Festival Interna-
cional de Pallassos de Cornellà ‘Memorial Charlie Rivel’, que s’ha 
fet esperar dos anys més a causa de l’edició cancel·lada del 2020. 
Hem volgut que aquesta fos una edició molt especial; després 
dels temps difícils que ens han tocat viure, necessitem riure molt 
i aquest és el nostre objectiu: riure, com més millor. Sabem que el 
riure té molts beneficis per a la nostra salut i el nostre estat d’ànim; 
per tant, el potenciarem i l’escamparem per tota la ciutat. 

Amb trenta-vuit anys de vida, el Festival es consolida com un es-
deveniment cultural de gran transcendència a Cornellà i un dels 
més prestigiosos a Europa en el seu gènere. Esdevé així una pla-
taforma idònia per donar a conèixer centenars d’artistes d’arreu i 
per fer-nos passar una setmana plena de màgia amb bones dosis 
d’humor altament recomanables per a tothom. En aquesta edició 
hem reiterat la nostra confiança en la direcció artística d’AlaPista!, 
liderada per Jordi Juanet “Boni” i Silvia Compte, que estem segurs 
que han treballat de valent per oferir un programa de qualitat, va-
riat, solidari i, també, inclusiu. Com a novetat, alguns espectacles 
inclouen audiodescripció, ja que volem que sigui un festival per a 
tots el públics i això vol dir accessible per a totes les persones. 

Ens retrobarem amb els pallassos i les pallasses amb una gran 
festa d’inici al carrer amb música, balls, nassos vermells i saba-
tes grosses, per continuar amb una cinquantena d’espectacles a 
l’aire lliure i en diferents espais del municipi. A més, tindrem no un, 
sinó tres nassos d’or, un guardó amb què distingim personalitats 
amb una reconeguda trajectòria dins d’aquesta disciplina. 

Cornellà ho té tot a punt per rebre amb els braços oberts i un 
enorme somriure els seus convidats d’honor i compartir plegats 
experiències que passaran a formar part de l’imaginari col·lectiu i 
de l’ADN de la nostra ciutat.  

Us hi esperem!

L’alcalde
Antonio Balmón





Festa inaugural
Diumenge 16 d’octubre
Lloc: Carretera d’Esplugues/Can Maragall
Hora:  d’11 a 14h

Després d’uns anys esperant pallassos i pallasses, hem preparat una obertura del festival “por todo lo alto” amb una festassa al centre 
de la vila. Veniu a celebrar amb nosaltres que aquest sí, aquest any omplirem Cornellà de pallasses i pallassos durant tota la setmana 
amb una programació per a tots els gustos! Comencem doncs ballant i cantant amb:

Pep Callau
“Speaker”
(Catalunya)

Carretera d’Esplugues/Can Maragall
Diumenge 16 / 11h
Pep Callau és un animador, un showman, un mobilitzador de mas-
ses i de cors. Els seus espectacles són autèntiques catarsis de 
bon rotllo, de bon humor, de festa. De fet, Pep Callau és l’inventor 
d’un gènere que ho barreja tot. Amb unes dosis de bogeria, molt 
d’atreviment i una energia que arriba a tothom, els espectacles i 
les propostes de Pep Callau —tot sol o amb Els Pepsicolen— us 
poden canviar la vida. Si més no per una estona, que no és poc.

De Mortimers
“Karaoke”
(Catalunya)

Carretera d’Esplugues/Can Maragall
Diumenge 16 / 11h
Live Karaoke Show de De Mortimers; un espectacle amb més 
de 150 temes que s’escolten a les principals dutxes del país. No-
saltres toquem i la gent canta aquelles cançons que els agraden 
(en català, castellà i anglès) i que els recorden aquelles vacances 
al càmping o fent dit per Eslovàquia, perquè creiem que el poder 
real de la música és compartir. I qui millor per cantar i compartir 
aquestes cançons que aquells per als quals són importants i les 
senten pròpies? I el públic, els amics acompanyant, fent fotos, ba-
llant i cridant “guapoooo!”.

Sienta La Cabeza
Perruqueria Creativa
(Catalunya)

Plaça Francesc Macià – diumenge 16 / 11h
I si aquesta vegada el joc ets tu? Una mica d’atreviment, un altre 
punt d’imaginació, una mica de color i molts riures. Que com aca-
ba? Segurament amb éssers espectaculars, transformats i molt 
divertits. Un taller per a gaudir en família i altres composicions de 
grups des dels 5 als 99 anys.

Kanaya Circ
Tallers de Circ
(Catalunya)

Plaça Francesc Macià
Diumenge 16 / 11h
Taller de circ destinat a tots els públics, on els participants prenen 
un paper protagonista posant a prova les seves habilitats amb dis-
ciplines com equilibris, malabars, aeris i més.



Lliurament Nas d’Or 2020 i 2022
Dijous dia 20 d’octubre 
Lloc: Carpa de la plaça de Catalunya
Hora: 20:00h a la gala inaugural
Amb Llenguatge de signes

No un, sinó tres nassos d’or entregarem en aquesta edició, el dia 20 d’octubre de 2022 durant la gala inaugural, i us expliquem per què.

Nas d’or 2020
En l’edició cancel·lada del 2020 el Nas d’Or era per a la companyia 
de pallassos Los Excéntricos, un excel·lent trio de pallassos amb 
una llarga trajectòria, els quals han participat en diverses edicions 
del FIP. Per tant, durant la gala inaugural els farem entrega del Nas 
d’Or que la pandèmia va impedir que rebessin ara fa dos anys. 

Los Excéntricos són tres, Marceline, Sylvestre i Zaza, francesos 
o catalans, tant se val, perquè la seva pàtria és la Terra. Europa, 
Canadà, Estats Units, Xina, Japó... «Los Excéntricos» ja fa més de 
vint anys que fan i desfan les maletes pels antics i nous continents. 
Equilibristes, malabaristes i músics formen un trio de pallassos 
atípics, innovadors, poètics i surrealistes que renova la figura del 
clown mitjançant una mescla de modernitat i classicisme.

“El talent, el bon gust musical i l´expressió gestual dels tres per-
sonatges revela un món prodigiós i sorprenent del qual el ressò 
subsisteix en la memòria dels espectadors encantats”.

Nas d’or 2022
L’Ajuntament de Cornellà del Llobregat, conjuntament amb la di-
recció artística del festival, han decidit que el Nas d’Or 2022 sigui 
per en Carlos i en Lluís Raluy, traspassats recentment. Dos pallas-
sos i empresaris de Circ, amb una llarga trajectòria i que han parti-
cipat en diverses edicions del FIP de Cornellà.

Carlos Raluy (1944 – 2019), mestre de cerimònies i pallasso llest 
i el seu germà Lluís Raluy (1942 – 2021), cara blanca i matemàtic, 
van compartir Circ des que el Raluy va començar a funcionar el 
1973 i més tard, el 1983, com a Circ Museu Raluy, que va rodar per 
tot el món amb aquests carruatges que són un autèntic patrimoni 
artístic i que no han parat de rebre reconeixements i premis del 
món circense. El 1996 van obtenir, el Premi Nacional de Circ, que 
atorga el Ministeri d’Educació i Cultura per “els seus mèrits artís-
tics i la seva labor de difusió internacional del circ espanyol”, se-
gons va destacar el jurat. La seva carpa i els seus carruatges van 
ser a la plaça de Catalunya, presidint les edicions de 1998, 2002 i 
2004 del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà.



Gala – Alapista! 
Lloc: A la carpa de la Plaça de Catalunya
Durada: 1:30h (amb entreacte de 15 minuts)
Per a tots els públics

Dimecres 19 / 19h. Gala Solidària. Adults: 6€; Infants: 6€
Dijous 20 / 20h. Gala Inaugural. Per invitació
Divendres 21 / 20h. Adults: 12,90€; Infants: 5,45€ 
Dissabte 22 / 17:30h. Adults: 12,90€; Infants: 5,45€ 

La gran carpa del festival torna a obrir les cortines, encendre els llums i omplir 
la pista d’artistes internacionals per emocionar i fer riure al públic. Un especta-
cle creat per l’ocasió i dirigit per Jordi Juanet, Sílvia Compte i Gina Segura “La 
Churry”. 

La gala ALAPISTA! es repetirà 4 vegades durant la setmana i estarà conduïda 
per La Churry, una pallassa extraordinària de casa nostra, acompanyada per la 
súper banda del Maresme Pa de Quilo, que posaran música als números pre-
sentats per 4 artistes amb estils ben diferents. Barbara Probst – França -  amb 
“Histoire d’eau”, Aimé Morales (Circanario) – Canàries/Veneçuela – ens presenta 
“Ai’moko”, Hilary Chaplain – Estats Units – ens farà riure amb “Classically Trained 
Musician” i Lotta & Stina – Finlàndia/Catalunya – amb els seus “equilibris sobre 
rola bola”.
 
Passin i vegin senyores i senyors! L’espectacle està servit! Us hi esperem amb els 
braços oberts i un somriure d’orella a orella!

Presentadora: La Churry - Catalunya
Gina Segura, La Churry, Barcelona 1982. De mida petita i enamorada de la vida. 
Dona i pallassa, fa anys va decidir habitar els escenaris, amb la certesa que un 
petit nas pot canviar la forma en què veiem el món. Integrant de diferents compa-
nyies de teatre i circ, ha actuat a festivals nacionals i internacionals. Actualment, 
creant en solitari, universos pallassos on el riure, la tendresa i la consciència van 
de bracet. Segueix el camí, tot esquivant les pedres, a qui dibuixa somriures!

Músics: Pa de Quilo - Catalunya

Artistes:
Barbara Probst – França
Aimé Morales (Circanario)– Canàries/Veneçuela
Hilary Chaplain – EEUU
Lotta & Stina – Finlàndia/Catalunya
Escola Municipal de música de Cornellà – Catalunya (Només gala inaugural)



Gala solidària
El festival de pallassos amb Pallapupas
Dimecres 19
Lloc: carpa de la Plaça de Catalunya
Hora: 19h
Preu: Adults 6€ / Infants 6€

Els Pallapupas som actors i actrius professionals formats en tècniques teatrals, en clown i amb coneixements sanitaris, necessaris 
per fer la nostra feina. Treballem amb un mètode artístic propi, orientat a pacients de totes les edats i en estreta col·laboració amb el 
personal sanitari.

Amb més de vint anys d’experiència, treballem per fer-li lloc al riure i l’humor durant el procés de la malaltia i, d’aquesta manera, poder 
transformar els hospitals en espais més amables i plens de vida. Sabem que el que fem funciona i ho avalen els testimonis de pacients, 
professionals de la salut i estudis científics que han estat presentats en congressos internacionals i publicats en revistes del sector.

La directora, Angie Rosales, vindrà a explicar el projecte el dia de la funció i tindrem la botiga de marxandatge de Pallapupas a l’entrada 
de la carpa.



Des-pistats! 
Espectacles als teatres

Des-pistats! 
Espectacles als teatres

Des-pistats! 
Espectacles als teatres

Rhum & Cia. 
“Gran Reserva” 
(Catalunya)

L’Auditori de Cornellà 
Diumenge 16 / 19h
Espectacle recomanat a partir de 10 anys
Preu: Anticipada 16€ ; Taquilla 18€ ; menors 
25 anys: 14€ ; majors 65 anys: 10€ ; Infants 
3-12 anys: 9€

Gran Reserva és el nou espectacle de la 
companyia i està embolcallat de l’humor, el 
gamberrisme, la màgia i la música d’aquests 
pallassos multi-instrumentistes, tot amanit 
amb grans dosis de tendresa i emoció. Gran 
Reserva es convertirà en una gran festa ina-
cabable, esbojarrada i amb un ritme frenètic 
on hi trobarem els millors moments de la tra-
jectòria de la companyia i algun número nou.

Kerol 
 “Welcome to my head” 
(Catalunya)

Sala Ramon Romagosa
Diijous 20 / 23h
Espectacle recomanat a partir de 8 anys
Preu: Adults 10,75€ Infants 5,45€

Benvinguts al meu imaginari, un indret de 
gravetat relativa i amb absència de sentit 
comú. Les diferents disciplines artístiques 
es desvien i es transformen en peces de circ 
úniques: malabars amb micròfons, ninjitsu 
amb patins, llançament de discos vinils, hu-
man beatbox... L’escenari es planteja com 
un lloc sagrat en el qual metamorfosar-se i 
passar de la performance xamànica a la co-
mèdia, dinamitant d’aquesta manera totes 
les fronteres que existeixen entre els dife-
rents llenguatges escènics.

Marcel Tomàs & Cascai 
Teatre 
“Un Tal Shakespeare”
(Catalunya)

Sala Ramon Romagosa
Divendres 21 / 21h
Espectacle recomanat a partir de 8 anys
Preu: Adults 10,75€ Infants 5,45€

Marcel Tomàs passa pel sedàs del seu par-
ticular univers creatiu alguns dels personat-
ges icònics del gran dramaturg, els fa viatjar 
als temps moderns al servei d’un show hila-
rant. Si ets un personatge Shakespearià mil 
maneres de morir tindràs, herois, malvats, 
traïdors, reis i enamorats a parts iguals. Riu-
re o no riure aquest és el dilema. Tot depèn 
de tu. Si decideixes no riure queda’t a casa. 
Si vols riure no et perdis Un tal Shakespeare 
i vine al teatre.



Des-pistats! 
Espectacles als teatres
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Des-pistats! 
Espectacles als teatres

Compagnie de la Liberté - 
Julien Cotereau
“Carte Blanche”
(França)

Sala Ramon Romagosa
Dissabte 22 / 21h
Espectacle per a tots públics
Preu: Adults 10,75€ Infants 5,45€

Un jove torna a casa en el seu ciclomotor 
amb una jove que acaba de conèixer. Està 
enamorat, però només pensa a jugar... amb 
tot i amb tots.

Julien Cottereau és un pallasso, mim i ani-
mador de fama internacional. Sense parlar, 
recicla el buit i els sorolls del món que inven-
ta per a sorprendre la gent i fer-la riure. Carte 
Blanche és una recopilació de dos dels seus 
solos, Imagine-toi i Lune Air. Graduat en el 
Cirque du Soleil, va rebre un Molière per 
Imagine-toi.

Les Pêcheurs de Rêves 
“Nez pour s’Aimer” 
(França)

Sala Ramon Romagosa 
Diumenge 23 / 17h
Espectacle recomanat a partir de 4 anys
Preu: Adults 10,75€ Infants 5,45€

KRAPOTE i ZA es retroben enmig d’una ba-
ralla de tossuts, ella està disposada a tot per 
tal de guanyar, ell prefereix conquerir el cor 
de la seva rival abans que obtenir la victòria. 
En un bany de bombolles ple d’humor els 
nostres dos pallassos es domestiquen amb 
candidesa i desmesura. Més proper a la per-
xa xinesa que a un espectacle de dansa. Un 
viatge cap a un altre planeta, el de riure d’un 
mateix…

La Pera Llimonera 
“Baobab”
(Catalunya)

Auditori Sant Ildefons
Dissabte 22 / 17:30h
Espectacle recomanat a partir de 5 anys
Preu: Adults 10,75€ Infants 5,45€
Amb àudio descripció

“Quan la guerra et fa marxar de casa i de la 
teva terra, necessites l’acollida dels qui et re-
bran”. Dos venedors ambulants refugiant-se 
d’una gran tempesta, expliquen la història 
d’un bolet i un esquirol, que, a causa de la 
guerra, emprenen una gran aventura per 
trobar un nou arbre on poder viure. BAOBAB 
és un homenatge a totes aquelles persones, 
grans i menudes, a qui la violència dels con-
flictes armats els ha obligat a deixar la seva 
terra. 



Des-pistats! 
Espectacles als teatres
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Espectacles als teatres

Carlo Mô
“eMe”
(Catalunya)

Auditori Sant Ildefons 
Dissabte 22 / 22h
Espectacle per a adults
Preu: Adults 10,75€ 

En encendre’s el llum, després d’una mú-
sica de Mahler, apareix en l’escenari Carlo 
Mô suspès, en equilibri, sobre unes crosses 
d’axil·la, sense cames. La primera imatge 
que veiem és d’una ema humana. A partir 
d’aquesta, comença un viatge de desco-
briment del seu nou estat físic, mogut per 
la cerca de remeis a qualsevol mena de dis-
capacitat física o emocional, convertint les 
solucions en petites creacions.

Sil de Castro
“#Mazodiva”
(Catalunya)

Sala Padró
Divendres 21 / 23h
Espectacle per a adults
Preu: Adults 10,75€ 

#Mazodiva és un espectacle de comèdia i 
burlesque. En aquest xou es barreja la co-
mèdia en viu en el més pur estil stand up 
amb tocs de burlesque. Dirigit a un públic 
adult i pensat per ser representat en sales 
de format petit i mitjà. A través de la interac-
ció constant amb el públic i mitjançant un 
humor fresc, descarat i canalla, Sil de Cas-
tro ens recorda les clàssiques vedets d’El 
Molino, amb una resposta ràpida a tot el que 
passa, que fa de cada nit una experiència 
única.

Roi Borrallas 
“Solo” (Estrena)
(Catalunya)

Sala Padró 
Dissabte 22 / 19h
Espectacle per a tots els públics
Preu: Adults 10,75€  Infants 5,45€

L’hàbitat natural de qualsevol pallasso és 
l’escena, amb el seu públic. Però què passa 
quan es queda només ell? És en el cameri-
no on es barreja la persona i el personatge. 
On es desdibuixa la línia que els separa. Uns 
llimbs que no són l’escenari ni la vida real. És 
en aquesta frontera on té lloc aquest espec-
tacle…



Alaire! 
Cercavila

Alaire! 
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Alaire!
Coproducció del Festival

Cia. Jimena Cavalletti
“B.O.B.A.S” Coproducció del 
Festival (Estrena)
(Comunitat Valenciana/Argentina/
Dinamarca)

Espai Caldereria
Dissabte 22 / 18h  
Espectacle recomanat a partir de 6 anys

Igual que en l’edició anterior, hem fet una 
convocatòria oberta a artistes i companyies 
per coproduir un espectacle de pallasses o 
pallassos. I la companyia escollida ha estat 
Cia. Jimena Cavalletti amb un projecte titu-
lat “B.O.B.A.S”.

“B.O.B.A.S”, Banda Orquestral Benèfica 
d’Actes Sepulcrals, està integrat per Laia 
Sales, Lisa Madsen i Jimena Cavalletti.

Una humil banda musical organitza cerimò-
nies d’enterrament, però aquesta vegada el 
capellà i el mort no arriben. Aquestes tres 
músiques, durant el retard del difunt, compar-
teixen juntament amb la família i amistats una 
espera summament incòmoda i desastrosa.

Amb trompeta, bombardí, caixa i platerets, 
aquest trio de B.O.B.A.S. transforma una situ-
ació dramàtica en una comèdia d’accidents. 
A terra, a l’aire lliure i fins i tot sota la pluja, 
aquest trio de pallasses aprofitarà l’ocasió 
per fer-nos riure de coses bàsiques.

Cercavila Clownic!

Divendres 21 / 18h
Sortida: Mercat del Centre
Arribada: Plaça de Catalunya

Per donar el tret de sortida a un cap de set-
mana ple d’espectacles arreu de la ciutat, no 
us perdeu la cercavila de pallasses i pallas-
sos pels carrers de Cornellà! 

Encapçalada per l’Always Drinking Marc-
hing Band,  seguits pels artefactes amb 
rodes de la Cia. La Tal i  La Bagnoire Rou-
lante, els pallassos d’Asaco Producciones, 
i les pallasses imparables, Las Emperdona-
das  i algunes sorpreses més. Poseu-vos el 
nas, o les sabates grosses, un barret o les 
galtes vermelles i apunteu-vos a la Cercavi-
la més esbojarrada per passar una estona 
d’allò més divertida!

Us hi esperem!!!

Mercats del riure

Divendres 21 
Les Pallasses i els Pallassos arriben als mer-
cats disposats a fer riure al personal, vene-
dores, venedors, comerciants, comprado-
res i públic en general, no us despisteu que 
serà un matí especial, per riure i viure!

Artistes que us podreu trobar:

Mercat de Sant Ildefons: 
Emperdonadas  10:30h
Always Drinking Marching Band 12:00h

Mercat Marsans:
Mimo Chispa 10:30h
Cia. Obra Vista 12:00h



Alaire! 
Tallers

Alaire! 
Tallers

Alaire! 
Tallers

Sienta la cabeza
Perruqueria Creativa
 (Catalunya)

Plaça Francesc Macià
Diumenge 16 / 11h

Plaça Pallars
Diumenge 23 / 11h

I si aquesta vegada el joc ets tu? Una mica 
d’atreviment, un altre punt d’imaginació, 
una mica de color i molts riures. Que com 
acaba? Segurament amb éssers especta-
culars, transformats i molt divertits. Un taller 
per a gaudir en família i altres composicions 
de grups des dels 5 als 99 anys.

Kanaya Circ
Tallers de Circ
(Catalunya)

Plaça Francesc Macià
Diumenge 16 / 11h

Taller de circ destinat a tots els públics, on 
els participants prenen un paper protago-
nista posant a prova les seves habilitats 
amb disciplines com equilibris, malabars, 
aeris i més.

Es tracta d’una primera presa de contacte 
que despertarà l’interès per la temàtica del 
món del circ i on els participants podran viu-
re de primera mà l’experiència que ofereixen 
les diferents tècniques a un nivell d’iniciació.

Cia. Passabarret
Tallers de Circ Ximple
(Catalunya)

Plaça Sant Ildefons
Diumenge 23 / 11h 

Aquest taller de La Circoteca no és simple: 
és ximple! Grans i petits (sí, sí... junts!) poden 
aprendre diferents habilitats que van des del 
funambulisme als equilibris sobre objectes, 
malabars, cicles, xanques i moltíssim més.



Alaire! 
Espectacles al carrer

Alaire! 
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Alaire! 
Tallers

El Burro Dels Jocs
Espai de Circ i Camerino de 
maquillatge
(Catalunya)

Plaça Pallars 
Dissabte 22 / 11h

Proposem un taller de circ amb 17 estacions 
on els participants podran gaudir en família 
jugant amb material de circ basat en l’equi-
libri, la destresa i les habilitats dels partici-
pants. 

També trobareu un espai d’automaquillat-
ge on els infants puguin gaudir amb pares, 
mares, avis, tiets... del fet de maquillar-se. 
El funcionament del taller es basa en unes 
plantilles a seguir pels adults per tal d’arri-
bar al maquillatge desitjat. Tot el taller està 
dinamitzat per un professional que us ajuda 
a portar-lo a terme.

Cía. Maite Guevara
“¡Qué Buen Día!”
 (País Basc)

Plaça Francesc Macià
Dissabte 22 / 11h

Plogui, nevi o pedregui... per a la Martina 
sempre pot ser un bon dia...

Martina ve abui a demostrar-nos que qui so-
mia i obre bé el ulls pot veure un món amb 
infinites possibilitats.

Un espectable per a gent amb ganes de 
passar-ho bé.

*Abstenir-se avorrides, tramposes i altres 
persones sense ganes de jugar ni d’imaginar.

Ganso & Cia.
“Panoli Kabareta”
(País Basc) 

Carretera d’Esplugues/Can Maragall
Dissabte 22 / 12h 

“Volien ser artistes. Van llegir un llibre d’auto-
ajuda. Tot i no tenir cap experiència van de-
cidir confiar en si mateixos. Panoli Kabareta 
és el resultat d’aquesta sobredosi d’autoes-
tima. No passaran a la història del circ o el 
vodevil, però almenys riurem.” Panoli Kaba-
reta és un espectacle de clown gestual (sen-
se text) per a tots els públics. L’esforç de dos 
personatges per agradar convertit en parò-
dia circense. Màgia, vodevil o equilibrisme 
es donen la mà en un popurri de fracassos 
i algun èxit (a destemps, això si)
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Cia. Las Kakofónicas 
“La Inauguració” (work in 
progress)
(Catalunya)

Espectacle Itinerant
Recorregut: Plaça Francesc Macià-Plaça 
Lluís Companys 
Dissabte  22 / 12:45h

Vols inaugurar alguna cosa? Una font, un 
fanal, el teu gos? Marie Claire Eventos t’ho 
inaugura! Preparades per tallar la cinta ver-
mella allà on les hi demanin, Marie Claire, 
Aurora i la Reina Octava intentaran muntar 
la millor inauguració que mai hauràs vist. Un 
show hilarant, ple d’humor i divertit per a 
tots els públics. Un espectacle de carrer en 
estat pur, intervenció en l’espai i molta parti-
cipació del públic.

Asaco Producciones 
“Ridi Pagliaccio” (Estrena)
(Extemadura) 

Plaça Francesc Macià 
Dissabte 22 / 13h

Espectacle de pallassos que desenvolupa 
la història de l’ària Vesti la giubba de l’òpera 
Pagliacci. Es tracta de les rutines clàssiques 
d’un duo clàssic de circ volent fer òpera. Els 
personatges pretenen descobrir l’essència 
universal del destí tràgic del clown: fer riure, 
encara tenint el cor trencat. Cinquanta-cinc 
minuts i trenta-set segons de riures, música, 
amor, cant i moltes pallassades per a tota la 
família. 

Circ Xic 
“Teatre de Funàmbuls” 
(Catalunya)

Plaça Pau Casals 
Dissabte 22 / 12h 

Un espectacle de circ post-clàssic interpre-
tat únicament per dos artistes. Hem creat 
un espectacle i li hem efectuat una esferifi-
cació fins a obtenir un condensat d’emoció. 
L’espectacle més gran del món a la mínima 
distància. Partint del circ tradicional, el des-
muntem i tornem a crear, mantenint l’essèn-
cia, l’entusiasme i el risc. Entre dos artistes 
aconsegueixen crear tota l’orquestra, els 
equilibristes, domadors, pallassos, forçuts i 
presentadors.
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Sempre Arriba
“C’est Pas Possible” 
 (Galícia)

Plaça Pallars
Dissabte 22 / 13h 

Per davant un dia més de feina, i sota la seva 
responsabilitat, que tot estigui llest per a 
l’inici de la funció. Acostumada a treballar a 
l’ombra, la tècnica és l’encarregada de mun-
tar el pòrtic d’aeris i preparar-ho tot perquè 
la gran artista brilli en escena. C´est pas Pos-
sible és un espectacle en llenguatge clown 
i amb acrobàcia aèria, dirigit per la Indus-
trial Teatrera, una història d’autosuperació, 
amb un missatge molt coherent en aquests 
temps, un Sí se Puede, un Juntes Podem.

Pistacatro     
(amb la col·laboració de la 
Cornellà Band)
“Orquesta de Malabares”
(Galícia / Catalunya) 

Plaça del Pilar 
Dissabte 22 / 12:45h

Carpa plaça Catalunya 
( Cloenda del festival)
Diumenge 23 / 18:30h

Amb àudio descripció

PISTACATRO presenta el seu espectacle 
“Orquesta de Malabares”, un dels projectes 
més originals i suggeridors en el camp es-
cènic a Galícia. Conjuminant els dos mons 
en un mateix escenari com són el CIRC i la 
MÚSICA de la mà de sis malabaristes i una 
trentena de músics. A Cornellà estaran 
acompanyats per la Cornellà Band, la banda 
de música de la Societat Coral La Unió.

Un concert on els malabars són els ballarins 
d’aquest ballet aeri. Clarinets, saxos i trom-
petes són els pintors d’un quadre expressi-
onista en el qual les boles, maces i cèrcols 
dibuixen en l’aire els sentiments i emocions 
que transmet la música i el circ.

La banda i els seus músics, fora de la seva 
zona de confort, participen, gairebé com a 
actors, d’un espectacle teatral tocant temes 
i estils fora del comú.

En definitiva, aquest és un espectacle d’ins-
truments daurats, grans tambors, platerets, 
camises blanques, uniformes i magistrals 
obres clàssiques; però també pantalons 
curts, samarretes, ulleres de sol, funk, blues, 
pop i punk.

La CORNELLÀ BAND es nodreix dels músics 
de la Xaranga Sarau (el grup que alegra fes-
tes, cercaviles i actes festius de la ciutat), 
però neix amb una clara voluntat d’acollir a 
tot músic amb ganes d’evolucionar, vingui 
d’on vingui.

Amateurs, estudiants i músics professionals 
tenen un lloc en la nova banda de música 
de Cornellà. El vestuari, els arranjaments, 
la sonorització, la presentació (veu en off) el 
repertori, tot contribueix a fer dels concerts 
una gran experiència artística.
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Mortelo & Manzani
“Fili Busters”
(Catalunya) 

Plaça  Sant Ildefons 
Diumenge 23 / 13h 

La nova i arriscada aventura en què Mortelo 
& Manzani posaran en perill les seves vides 
i les de tot el públic que envolti l’escenari a 
menys de deu metres de distància, en un 
evident homenatge als temeraris de tota la 
vida. Els últims reclutes de la prestigiosa “Fili 
Busters Daredevil Academy”.

Cia. Benoît Charpe
“Les Zèles d’Obus”
(França) 

Plaça Sant Ildefons
Dissabte 22 / 12:00h

Plaça Francesc Macià
Diumenge 23 / 13:30h
 
Un mosquit tossut i emocionant entrena-
rà un vagabund per guanyar alçada, enlai-
rar-se i després muntar un monocicle per 
crear trucs aeris d’alt vol. Aquesta caça de 
mosquits serà sorprenent, burlesca i esquit-
xada de caigudes, cascades i girs fent que 
el monocicle sigui un Pegàs i el caminant un 
genet per avorriment. Espectacle dissenyat i 
interpretat per Benoît Charpe.

Trapu Zaharra
“Turistreando”
(País Basc) 

Carretera d’Esplugues/Can Maragall
Diumenge 23 / 11:30h
Espectacle recomanat a partir de 8 anys

Una agència de viatges (Viajes San Fernan-
do) decideix llançar una campanya pionera 
destinada a minimitzar les conseqüències 
mediambientals del turisme industrial sor-
tejant un viatge virtual en transatlàntic.

Una mestressa de casa agraciada amb el 
creuer virtual serà la triada per l’agència 
per a programar el seu viatge en directe. Un 
viatge on donarà curs a totes les seves fan-
tasies, per cert, gens convencionals.
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Los Informalls
“Eso”
(Catalunya)

Plaça Pallars
Diumenge 23 / 12h 
Dansa còmica

“Eso” és una peça de teatre físic on el pro-
tagonista rep una visita inesperada d’un 
personatge il·lusori. A poc a poc comença 
a desenvolupar-se una relació, arribant fins 
a punts surrealistes que són el motor d’una 
infinitat de situacions totalment inespera-
des portades al límit. El protagonista i el seu 
visitant, que viu a través del so, conviden els 
espectadors a navegar per l’univers que es 
va teixint al mateix temps que els seus pro-
tagonistes interactuen.

El Gran Dimitri
“The Legend”
(Andalusia)

Plaça de l’Estació 
(damunt de l’intercanviador) 
Diumenge 23 / 12h

Dimitri, un geni de l’escenari segons ell, en-
cara que de dubtosa reputació artística, 
s’enfronta al seu tercer treball en solitari. 
Després de gairebé actuar en prestigiosos 
festivals, sales B dels millors teatres i de gai-
rebé guanyar algun premi, Dimitri té una epi-
fania: “He nascut per a ser una llegenda de 
l’escenari”. Així que munta un espectacle on 
es jugarà la vida. Dimitri es presenta amb un 
nou xou on es jugarà una vegada i una altra 
la vida per a aconseguir aquest objectiu.

Cia. Anna Confetti
“A la fresca”
(Catalunya)

Plaça Francesc Macià a Carretera d’Es-
plugues/Can Maragall
Diumenge 23 / 12:45h
 
Tres personatges, que ens resultaran molt 
familiars, i una cadira gegant surten a pren-
dre la fresca, provocant diferents situacions 
quotidianes i surrealistes al mateix temps, 
que portades al límit esdevenen còmiques. 

L’espectacle s’inspira en les àvies que a les 
nits d’estiu sortien (i en alguns pobles enca-
ra ho fan) a prendre la fresca i a comentar 
les anècdotes de la jornada, on qualsevol fet 
quotidià podia esdevenir una gran història... I 
és que els carrers sempre seran de les veïnes!
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Helena Canas & Marc 
Lapuerta
“Playazoooh!!!”
(Catalunya)

Plaça Pallars 
Diumenge 23 / 12h 
Dansa còmica

La Marisol decideix anar a la platja, porta 
des de les 9 del matí preparant-ho tot. Sol, 
calma i més sol... és tot el que desitja. En 
Tino es desperta força d’hora avui, fa calor 
i baixa a la platja. Tovallola, una beguda i ja 
està llest. Ella perfeccionista i una miqueta... 
mmm… peculiar. Ell conformista i més aviat 
simple. Dos personatges, una sola platja i 
moltes hores de sol. Aconseguiran conviure 
en pau? Duo de dansa-teatre en clau d’hu-
mor que exhibeix la interacció d’aquests dos 
singulars personatges.

Sarah Anglada
“Pink Ponk”
(Catalunya)

Plaça Pallars
Diumenge 23 / 12h 
Dansa còmica

La Rose és daltònica, poliglota, i acaba d’ar-
ribar de ves a saber on. No sabem on va, 
però demà mateix comprarem un bitllet 
d’avió per perdre’ns amb ella. I aquest noi 
que pul·lula al seu voltant? 

Què? Què? Què? Els veus? No els veus?

Pink Ponk és un espectacle on es barreja el 
moviment, l’humor, la veu, els equilibris i la 
màgia constant d’aparèixer i desaparèixer.

Un show ple de color. D’un sol color. 

Cia. Kicirke
“Comediante”
(Castella i Lleó)

Plaça Sant Ildefons
Diumenge 23 / 11h

Comediante és un espectacle per a tots els 
públics, que combina, l’espontaneïtat del 
carrer amb el gest còmic del pallasso. Un di-
vertit joc a través del circ i la música.

Malabars amb barrets, números musicals, 
equilibris impossibles amb objectes quoti-
dians...

Una enginyosa comèdia visual!!!
  



Alcole! 
Espectacles per a escoles

Alaire! 
Espectacles al carrer

Alaire! 
Espectacles al carrer

Cia. Passabarret
“Rocket Carnival Clownz” 
(Estrena)
(Catalunya)

Plaça Sant Ildefons
Diumenge 23 / 12h

Diu la llegenda que a finals dels anys 60 Jimi 
Hendrix conegué una troupe de pallassos al 
Preston Circus que li canviaren la vida. No 
només li regalaren una de les seves icòni-
ques jaquetes, sinó que li van fer descobrir 
una nova manera d’entendre l’escenari. 
Després de dos anys sense actuar, Cia. Pas-
sabarret torna a la pista per homenatjar 
als RCC, els pallassos que haguessin pogut 
canviar el rumb de la història del rock’n’roll.

Niño Costrini
“Humanus Cómicus”
(Argentina)

Plaça Sant Ildefons
Dissabte 22 / 11h

Niño Costrini és un nen gran, entremaliat, 
hàbil, absurd i llunàtic. Un saltimbanqui boig 
i espontani, que emociona i al qual li està tot 
permès. Un provocador nat que fa de la iro-
nia i el fi  sarcasme el seu mitjà d’expressió 
i del riure la seva feina. Un espectacle que 
combina humor, circ, deliri, i una gran tècni-
ca a parts iguals, reservant un buit especial 
per a la reflexió disfressada de broma.

Cia. Babaus
“Babaus” 
(Catalunya / Andalusia)

Carpa del Festival 
Dilluns 17, dimarts 18 i dimecres 19 / 
9:30h i 11:15h
(per a les escoles)

BABAUS és una nova família de clowns. Tres 
actors que basen el seu treball en la comè-
dia visual, en la música i en el pallasso de 
circ.

Dos Babaus i un de més llest en un conflicte 
constant. No necessiten més arguments que 
la pròpia confrontació de caràcters en la més 
pura tradició clownesca. Esquetxos, música, 
gest, comèdia clownesca en estat pur.
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Kerol
“Welcome to  my head” 
(Catalunya)

Sala Ramon Romagosa 
Dimecres 19 / 10h i 12:30h 
Dijous 20 / 10h
(per a instituts)

Benvinguts al meu imaginari, un indret de 
gravetat relativa i amb absència de sentit 
comú. Les diferents disciplines artístiques 
es desvien i es transformen en peces de circ 
úniques: malabars amb micròfons, ninjitsu 
amb patins, llançament de discos vinils, hu-
man beatbox... L’escenari es planteja com 
un lloc sagrat en el qual metamorfosar-se i 
passar de la performance xamànica a la co-
mèdia, dinamitant d’aquesta manera totes 
les fronteres que existeixen entre els dife-
rents llenguatges escènics.

Albert Vinyes
“Petit o Gran?”
(Catalunya)

Escoles Bressol
De dilluns 17 a dijous 20 / 9:45h i 11h

En Betu arriba a l’aula amb la seva maleta, 
vestit de “persona normal”. Tot jugant amb 
els conceptes de petit o gran es transforma 
en pallasso davant dels nens i nenes. Les 
sabates són molt grans… però la corbata és 
petita…!
I el nas? Així, quan ja coneixem el personat-
ge comença el joc a través de les cançons, 
la màgia, els titelles, les bombolles…

Cia. Filigranes
“Taller de Pallassos”
(Catalunya)

Biblioteca Central de Cornellà
Divendres 21 d’octubre / 18h
Cal inscripció prèvia al web: 
https://biblioteques.cornella.cat
Gratuït. 

El taller de pallass@s en família és una activi-
tat dirigida on desenvoluparem dinàmiques 
d’expressió  corporal i emocional. Hi troba-
rem un rerefons democratitzador posant 
totes les persones que hi participin en el 
mateix nivell.

Aquest taller promou l’humor, l’empatia i 
l’imaginari col·lectiu. A través del joc crea-
rem situacions teatrals, de clowns i realitza-
rem reptes, els quals requeriran la coopera-
ció per tal de superar-los.
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Mimo Chispa
“MiMondo”
(Catalunya)

Residències de la gent gran
Del dilluns 17 al dijous 20

Espectacle de pantomima dividit en esce-
nes. Diferents personatges i situacions són 
representats pel nostre protagonista. Una 
cirurgia, un parc, l’oest, un restaurant, un 
gigoló, una lluita amb un globus; són algu-
nes escenes que veurem en aquest divertit 
muntatge que l’única cosa que cerca és en-
tretenir i deixar en l’audiència una sensació 
de relaxació i bones vibracions. El públic 
és responsable de triar alguna història que 
Chispa improvisa.

Una de les novetats d’aquesta edició serà el 
punt de trobada situat al local dels castellers 
de Cornellà, que, conjuntament amb el bar, 
ho convertirem en l’espai per a professio-
nals (obert al públic), per poder compartir 
experiències entre artistes, tècnics, organit-
zació i públic. Un espai de relax amb música, 
espectacles i un ambient agradable.

Espectacles programats: 

Cia. Jimena Cavalletti 
“B.O.B.A.S” (Estrena)
(Comunitat Valenciana/Argentina/
Dinamarca)

Espai Caldereria 
Dissabte 22 / 18h  
Coproducció del Festival
Espectacle recomanat a partir de 6 anys
Amb trompeta, bombardí, caixa i platerets, 
aquest trio de B.O.B.A.S. transforma una situ-
ació dramàtica en una comèdia d’accidents. 
Al terra, a l’aire lliure i fins i tot sota la pluja, 
aquest trio de pallasses aprofitarà l’ocasió 
per fer-nos riure de coses bàsiques.

Los Galindos
“MDR Mor de Riure”
(Catalunya)

Espai Caldereria
Divendres 21 / 23h 
Espectacle recomanat a partir de 12 anys
Rossinyol, Mardi i Melon s’enfronten a un 
greu atzucac. Qui els farà costat? Trobaran 
una solució? O hauran de ser condemnats? 
Us necessiten per contagiar optimisme i 
atiar l’esperit crític. Només us arrisqueu a 
morir de riure.

Posar en qüestió l’arbitrarietat de la justícia 
des del domini d’acció del pallasso, com a 
personatge en escena i habitant del circ. La 
seva naturalesa, indòmita i maldestre, i la 
seva necessitat d’existir els aboquen a una 
obra improbable i excèntrica, on el riure, el 
divertiment i la fantasia en són el motor.

Señorita Julia y sus exs
“Concert”
(Catalunya) 

Espai Caldereria 
Dissabte 22 / 23h
En una nit de Sant Joan, neix Señorita Julia y 
sus Exs. Grup “Des-Generado”, nascut a Bar-
celona,   que a cada concert juguen al canvi 
de rols, es diverteixen amb diversos estils i es 
burlen de la serietat. Les diferents històries de 
vida de Julia i el seu desvergonyiment, donen 
peu a un espectacle on totes i tots, us podeu 
sentir identificats.

Banda nascuda a Barcelona l’any 2012, 
versionant temes i llançant-se tímidament 
amb composicions pròpies, sempre trac-
tant d’unir humor i bona música.
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Taller per a professionals
“Creativitat Clownesca”

18, 19 i 20 d’octubre / 10h
Auditori de Sant Ildefons

Impartit per Caroline Dream, pallassa, for-
madora i autora d’origen britànic. Resideix 
a Barcelona des de 1989. Llicenciada en te-
atre per la Universitat d’Exeter (Regne Unit) 
i formada en la Fooltime Circus School de 
Bristol. Ha depurat el seu ofici amb mestres 
com Dario Fo, Avner the Eccentric, Nola 
Rae o Carlo Bosso, entre altres. Ha actuat 
en teatres i festivals d’Europa i Llatinoamè-
rica. Imparteix formació de clown des de 
1998 per tota Espanya, i a nivell internaci-
onal, a Las Vegas (els EUA) —per a artistes 
del Cirque du Soleil—, Nova York, Portugal, 
Alemanya, Puerto Rico, Costa Rica, el Perú, 
Mèxic i Colòmbia. Autora de dos llibres so-
bre l’art del clown. “El payaso que hay en ti”, 
convertit en una referència en el món del 
clown, i “Apayásate”. 

Una oportunitat d’explorar la teva pròpia 
creativitat clownesca amb exercicis ori-
entats a treure el millor partit de la teva 
inventiva. A cada classe hi ha una primera 
part de jocs d’escalfament, exercicis de 
confiança, atenció, presència, i altres que 
ajuden en l’escolta i l’obertura. A la segona 
part de la classe s’utilitzen exercicis especí-
fics de clown.

Per a més informació contacteu amb:   
info@festivaldepallassos.com 

Presentació del llibre 
“Apayásate”de Caroline 
Dream

Dijous 20 d’octubre / 18:30 h
Auditori de Sant Ildefons

Apayásate és un manual útil tant per a es-
tudiants com per a docents clown. En les 
seves pàgines Caroline comparteix el que 
ha estat treballant amb els seus alumnes 
des de la publicació del seu primer llibre, 
“El Payaso que hay en ti”. La primera part 
està repleta d’informació valuosa i inclou 
molts exercicis i exemples, mentre que la 
segona ofereix idees sobre com practicar 
diferents aspectes de l’art del pallasso en la 
vida quotidiana.

Exposició “Payasas, 
Bártulos y Cachivaches” 
de Merche 8A

Del 13 al 21 d’octubre
Biblioteca Marta Mata – Sala Titan

Aquesta exposició rescata dades i frag-
ments de la vida de les pallasses de qui no 
en teníem notícies. Una aventura on cada 
troballa, per petita que sigui, és un triomf 
contra l’oblit de la memòria d’aquestes do-
nes, una fita que les i ens rescata de la in-
visibilitat històrica, en definitiva, un acte de 
justícia poètica.

D’altra banda, visibilitzar-les a través de fo-
tografies, cartells, objectes, vestuaris i tot 
tipus de “bártulos y cachivaches” és una 
manera d’apropar-les al públic dotant-les de 
corporeïtat i de referències tangibles. 

Tot i que l’exposició, també és un ancoratge 
al present, ja que fa visibles a les grans pro-
fessionals que avui en dia estan als escena-
ris internacionals i són un cant d’esperança 
al futur, ja que estan preparades per prendre 
el relleu.

En definitiva, l’exposició és un camí obert.
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PER A OBTENIR INFORMACIÓ
DEPARTAMENT DE CULTURA DE 
L’AJUNTAMENT
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18, baixos 
interiors, 08940 – Cornellà de Llobregat. 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Telèfon: 933 770 212 ext. 1450

OFICINA DEL FESTIVAL
Centre Cultural Joan N. García-Nieto
C/ Mossèn Andreu,19, baixos 08940
Cornellà de Llobregat.
Horari: del dijous 13 al diumenge 23 d’oc-
tubre, de 10 a 13:30h i de 17 a 20h (excepte 
dijous 13, que l’horari serà de 17 a 20h, i diu-
menge 23, que l’horari serà de 10 a 13:30h.) 
Telèfon: 936 345 580

PER INTERNET
www.festivaldepallassos.com

VENDA D’ENTRADES
Preu entrades espectacles Carpa (excepte 
espectacles per a les escoles):
• Adults: 12,90€
• Infants (de 2 a 12 anys, ambdós inclosos): 
5,45€

Preu entrades espectacles:
Gala Solidària Pallapupas, el dimecres 19 
d’octubre, a les 19h a la Carpa del Festival:
Adults i infants (a partir de 3 anys): 6€

Preu entrades espectacles Sales Ramon 
Romagosa i Auditori Sant Ildefons (excepte 
espectacles per a les escoles):
• Adults: 10,75€
• Infants (de 3 a 12 anys, ambdós inclosos): 
5,45€

Preu entrades espectacles L’Auditori de 
Cornellà:
• Anticipada: 16€
• Taquilla: 18€
Els menors de 3 anys no pagaran entrada, 
però no tindran dret a ocupar butaca. Per un 
control de l’aforament, serà obligatori indi-
car el nombre de menors de 3 anys a l’hora 
de fer la compra de les entrades.

Exposició “Intimitats” de 
Toti Toronell

Del 6 al 27 d’octubre
Vestíbul de l’Auditori de Sant Ildefons

De les facetes del pallasso, la que més m’en-
tendreix i m’excita és la seva poètica, aques-
ta forma d’expressió tan íntima i fràgil. Petits 
pallassos, inventats, improvisats, disfres-
sats i / o coneguts.

Vaig néixer, vaig ser pallasso, vaig créixer i em 
vaig haver de tornar a fer pallasso, i ara de tant 
en tant em despisto i torno a ser persona, i em 
sento navegant entre dues aigües, i continuo 
nedant a contracorrent i busco trobar color a 
les coses transparents.

I sovint mentre busco em trobo navegant per 
les meves intimitats, i em dibuixo a sobre, i 
faig un recorregut pel món real i l’imagina-
ri (que de fet també és real). I retrato petits 
pallassos, alguns amb qui he viscut, alguns 
amb qui he treballat, alguns amb qui he rigut, 
alguns amb qui he plorat, alguns amb qui he 
fet una cervesa, i alguns que no he conegut 
mai, alguns que m’agradaria conèixer, i al-
guns que no, alguns que només existeixen en 
el meu cap, i alguns que només existeixen en 
el paper, alguns que els hi fan pudor els peus, 
i alguns que els hi fa olor l’ànima.

Sigui com sigui, petits pallassos amb les se-
ves intimitats, amb la seva poètica i la seva 
manera única i particular de veure i viure la 
vida.

Llarga vida als pallassos! A tots!



PER INTERNET
• Per a tots els espectacles, excepte els de 
L’Auditori de Cornellà i els espectacles es-
colars: www.entradescornella.cat

• Per als espectacles de L’Auditori de Corne-
llà: www.auditoricornella.com

OFICINA DEL FESTIVAL
(Per a tots els espectacles, excepte els de 
L’Auditori de Cornellà i els espectacles es-
colars).
Centre Cultural Joan N. García-Nieto 
C/ Mossèn Andreu, 19, baixos 
Horari: del dijous 13 al diumenge 23 d’oc-
tubre, de 10 a 13:30h i de 17 a 20h. (excepte 
dijous 13, que l’horari serà de 17 a 20h, i diu-
menge 23, que l’horari serà de 10 a 13:30h.) 
Telèfon: 936 345 580
Nota: en aquest espai es podran comprar 
les entrades de tots els espectacles, excep-
te els de l’Auditori de Cornellà i els especta-
cles escolars. Només s’acceptarà el paga-
ment amb targeta de crèdit)

L’AUDITORI DE CORNELLÀ
(Per als espectacles de L’Auditori de Cornellà)
C/ Albert Einstein, 51
Horari: de dilluns a divendres laborables, de 
9 a 14h Telèfon: 934 740 202 ext. 1307

TAQUILLES DELS ESPAIS D’ACTUACIÓ
(Carpa de la Plaça de Catalunya, Sala Ra-
mon Romagosa, Sala Padró, Auditori de 
Sant Ildefons i L’Auditori de Cornellà).

Aquestes taquilles estaran obertes el dia de 
celebració de l’espectacle, sempre que que-
din localitats a la venda. Les taquilles s’obri-
ran 90‘ abans, com a mínim, de l’hora d’inici 
de l’espectacle.

(Nota: en aquests espais es podrà fer paga-
ment en efectiu i amb targeta de crèdit).

DESCOMPTES EN LA COMPRA 
DE LOCALITATS 
(per a tots els espectacles excepte els de 
L’Auditori de Cornellà i els espectacles es-
colars).

S’estableix un descompte del 10% sobre el 
preu de les localitats a la venda anticipada 
(online). S’afegeix un altre descompte del 
10% sobre el preu de les localitats a la venda 
anticipada (online) amb la presentació dels 
següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, 
Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació de Barcelona, Car-
net de Voluntariat per la llengua, Targeta rosa, 
Majors de 65 anys, Carnet de l’Associació 
Carnet de professionals de Circ de Catalunya 
(APCC) i altres grups i col·lectius amb els quals 
s’estableixin acords i convenis (1 carnet per 
entrada). En aquest cas s’haurà d’acreditar 
físicament el carnet a l’accés de l’espectacle. 
En cas de no acreditar-se físicament s’hi de-
negarà l’accés sense retorn de l’import abo-
nat per utilització fraudulenta de les entrades.

S’estableix un descompte del 10% sobre el 
preu de les localitats comprades a la taquilla, 
amb la presentació dels següents carnets: 
Carnet Jove, Carnet+25, Carnet d’estudiant, 
Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Dipu-
tació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per 
la llengua, Targeta rosa, Majors de 65 anys, 
Carnet de l’Associació Carnet de professi-
onals de Circ de Catalunya (APCC) i altres 
grups i col·lectius amb els quals s’estableixin 
acords i convenis (1 carnet per entrada).

ELS DESCOMPTES NO SÓN 
ACUMULABLES.
Per conèixer els preus i condicions de venda 
dels espectacles de L’Auditori de Cornellà cal 
consultar la web: www.auditoricornella.com

CONDICIONS DE VENDA    
DE LES LOCALITATS
L’organització del Festival no garanteix l’au-
tenticitat de l’entrada si no ha estat adquiri-
da als punts de venda oficials.

Si per força major s’hagués de canviar el 
lloc, dia o l’hora d’inici previstos per a un 
espectacle, l’entrada continuarà sent valida 
per al nou emplaçament, dia i hora.

En tot cas, es podrà optar per la devolució 
de l’import.

En cas de suspensió d’un espectacle, el 
Festival es compromet a retornar l’import 
de l’entrada a partir dels dos dies següents 
a la data de suspensió i fins a un mes de la 
mateixa.

OBSERVACIONS
Les entrades dels espectacles per a les es-
coles a la Carpa del Festival de la plaça de 
Catalunya, a la Sala Ramon Romagosa del 
Patronat Cultural i Recreatiu i a l’Auditori de 
Sant Ildefons no es venen a traves dels ser-
veis establerts pel Festival, són exclusives 
per a les escoles que hagin fet la petició pels 
canals corresponents.

Aquestes entrades no gaudeixen de cap ti-
pus de descompte.

EL FESTIVAL I L’ONCE
Gràcies a un acord de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Cornellà i l’ONCE, en 
aquesta edició del Festival comença-
rem a incloure àudio descripció per a 
persones amb discapacitat visual. En-
cetem doncs un procés que durant les 
properes edicions anirem consolidant 
per tal que el Festival sigui accessible 
per a tothom.

En els espectacles següents tindrem:
•  Entrega Nas d’Or - Llenguatge de 

signes
•  “Baobab” de La Pera Llimonera - àu-

dio descripció
•  Cloenda del Festival - “Orquesta de 

malabares” - Pistacatro - àudio des-
cripció



Hora Espectacle Companyia Lloc

6-27 oct Exposició: “Intimitats” Toti Toronell Vestíbul de l'Auditori de Sant Ildefons

6-27 oct Exposició: “Payasas, Bártulos y 
Cachivaches. Camino abierto” 

Merche 8A Biblioteca Marta Mata - Sala Titan

Diumenge 16

11:00h Festa inaugural Kanaya Circ, Pep Callau, De Mortimers, Sienta la Cabeza Carretera d'Esplugues / Plaça Francesc 
Macià

19:00h Gran reserva Rhum & Cia. Auditori de Cornellà

Dilluns 17 

9:45h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

9:30h Babaus Cia Babaus Carpa de la Plaça Catalunya (escoles)

11:15h Babaus Cia Babaus Carpa de la Plaça Catalunya (escoles)

11:00h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

Dimarts 18 

9:45h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

9:30h Babaus Cia Babaus Carpa de la Plaça Catalunya (escoles)

10:00h Taller per a professionals 
"Creativitat Clownesca"

Caroline Dream Auditori de Sant Ildefons

11:00h Babaus Cia Babaus Carpa de la Plaça Catalunya (escoles)

11:00h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

Dimecres 19 

9:45h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

9:30h Babaus Cia Babaus Carpa de la Plaça Catalunya (escoles)

10:00h Welcome to my head Kerol Sala Ramon Romagosa (instituts)

10:00h Taller per a professionals 
"Creativitat Clownesca"

Caroline Dream Auditori de Sant Ildefons

11:00h Babaus Cia Babaus Carpa de la Plaça Catalunya (escoles)

11:00h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

12:30h Welcome to my head Kerol Sala Ramon Romagosa (instituts)

19:00h Gala solidària amb Pallapupas Aimé Morales (Circanario), Barbara Probst, Hilary Chaplain, La Churry, 
Lotta & Stina i Pa de Quilo

Carpa de la Plaça Catalunya

Dijous 20

9:45h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

10:00h Taller per a professionals 
"Creativitat Clownesca"

Caroline Dream Auditori de Sant Ildefons

11:00h Welcome to my head Kerol Sala Ramon Romagosa (instituts)

10:00h Petit o gran? Albert Vinyes Escoles bressol

18:30h Presentació del llibre "Apayásate" Caroline Dream Auditori de Sant Ildefons

20:00h Gala inaugural Aimé Morales (Circanario), Barbara Probst, Hilary Chaplain, La Churry, 
Lotta & Stina i Pa de Quilo

Carpa de la Plaça Catalunya

23:00h Welcome to my head Kerol Sala Ramon Romagosa

Divendres 21

10:30h Mercats del riure Emperdonadas, Always Drinking Marching Band, Companyia Obra 
Vista i Mimo Chispa

Mercat de Sant Ildefons i Mercat Marsans

18:00h Taller de pallassos Cia Filigranes Biblioteca Central de Cornellà

18:00h Cercavila Clownic! Always Drinking Marching Band, Cia La Tal, La Baignoire Roulante, 
Asaco Producciones i Emperdonadas

Mercat del Centre - Plaça de Catalunya



Hora Espectacle Companyia Lloc

20:00h Gala Alapista! Aimé Morales (Circanario), Barbara Probst, Hilary Chaplain, La Churry, 
Lotta & Stina i Pa de Quilo

Carpa de la Plaça Catalunya

21:00h Un Tal Shakespeare Marcel Tomàs & Cascai Teatre Sala Ramon Romagosa

23:00h #Mazodiva Sil de Castro Sala Padró

23:00h MDR Mort de Riure Los Galindos Espai Castellers

Dissabte 22

11:00h Humanus Cómicus Niño Costrini Plaça Sant Ildefons

11:00h Espai de Circ i Camerino de 
maquillatge

El Burro dels Jocs Plaça Pallars 

11:00h ¡Qué buen día! Maite Guevara Plaça Francesc Macià

12:00h Teatre de Funàmbuls Circ Xic Plaça Pau Casals

12:00h Les Zèles d'Obus Cia. Benoît Charpe Plaça Sant Ildefons

12:00h Panoli Kabareta Ganso & Cia. Carretera d'Esplugues / Plaça de l'Església

12:45h Orquesta de malabares Orquestra Pistacatro amb la col·laboració de la Cornellà Band Plaça del Pilar

12:45h La Inauguració (Work in Progress) Las Kakofónikas Plaça Francesc Macià - Plaça Lluís 
Companys

13:00h Ridi Pagliaccio (Estrena) Asaco produciones Plaça Francesc Macià

13:00h C’est pas Possible Sempre Arriba Plaça Pallars 

17:30h Baobab La Pera Llimonera Auditori de Sant Ildefons

17:30h Gala Alapista! Aimé Morales (Circanario), Barbara Probst, Hilary Chaplain, La Churry, 
Lotta & Stina i Pa de Quilo

Carpa de la Plaça Catalunya

18:00h B.O.B.A.S. (Estrena i coproducció 
del Festival)

Cia. Jimena Cavalleti Espai Caldereria

19:00h Solo (Estrena) Roi Borrallas Sala Padró

21:00h Carte Blanche à Julien Cottereau Compagnie de la Liberté Sala Ramon Romagosa

22:00h eMe Carlo Mô Auditori de Sant Ildefons

23:00h Concierto DES-Generado Señorita Julia y Sus Exs Espai Castellers

Diumenge 23

11:00h Tallers de Circ Ximple La Circoteca de Passabarret Plaça Sant Ildefons

11:00h Comediante Cia. Kicirke Plaça Sant Ildefons

11:00h Taller de perruqueria creativa Sienta la cabeza Plaça Pallars 

11:30h Turistreando Trapu Zaharra Carretera d'Esplugues / Can Maragall

12:00h The Legend El Gran Dimitri Plaça de l'Estació

12:00h Rocket Carnival Clownz (Estrena) Cia Passabarret Plaça Sant Ildefons

12:00h Pink Ponk Sarah Anglada Plaça Pallars 

12:00h Eso Los informalls Plaça Pallars 

12:00h Playazoooh!!! Helena Canas & Marc Lapuerta Plaça Pallars 

12:45h A la Fresca Cia. Anna Confetti Plaça Francesc Macià - Carretera 
d'Esplugues

13:00h Fili Busters Mortelo & Manzani Plaça Sant Ildefons

13:30h Les Zèles d'Obus Cia. Benoît Charpe Plaça Francesc Macià

17:00h Nez pour s'Aimer Les Pêcheurs de Rêves Sala Ramon Romagosa

18:30h Cloenda del festival Orquestra Pistacatro amb la col·laboració de la Cornellà Band Carpa de la Plaça Catalunya
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1. Plaça de Catalunya
2. Sala Ramon Romagosa (Mossèn Jacint Verdaguer, 52)
3. L’Auditori (Albert Einstein, 51)
4. Auditori de Sant Ildefons (Plaça Carles Navales, s/n)
5. Plaça Francesc Macià
6. Mercat Centre
7. Plaça de Sant Ildefons 
8. Plaça del Pallars
9. Can Maragall
10. Centre Cultural Joan N. García-Nieto (Mossèn Andreu, 19) 
11. Biblioteca Central (Mossèn Andreu, 15)
12. Biblioteca Marta Mata (Rubió i Ors, 184)
13. Mercat Sant Ildefons
14. Mercat Marsans
15. Plaça Pau Casals
16. La Caldereria | Espai Castellers (Primer de Maig)
17. Sala Padró (Josep Torras i Bages, 62)
18. Plaça del Pilar
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