Festival de Circ de Tiana – 6a edició
Del 26 de Juny al 4 de Juliol de 2010
www.123pallasso.com
DOSSIER DE PREMSA – FESTIVAL 2010

Prresen
ntació
ó
El Fe
estival L’1, 2,
2 3 del Pallaasso ‐ Festival de Circ de Tiana, que
q arriba eenguany a laa
seva sisena edicció, tindrà lloc entre el 26 de Junyy i el 4 de Ju
uliol a Tianaa.
EEl Festival, nascut l’an
ny 2005 a laa memòria de Joan Armengol
A
iM
Moliner, po
oeta i
pedaagog teatrall i figura dee gran impo
ortància en el món dell Circ Catalàà desapareggut el
2004
4, arriba a laa seva sisen
na edició seeguint amb l’objectiu pel
p qual va néixer: recordar
la Fiigura del Joan
J
i esdeevenir un espai oberrt a totes les disciplines artístiques,
especialment ceentrat en les arts del Ciirc.
Aquest anyy ens visitaran, entre molts altre
A
es, Leo Bassi amb el seu especctacle
Utop
pia, i la form
mació al com
mplet d’Elise
eo Parra, que ens oferrirà en conccert sota la carpa
c
del seu
s disc Dieez. Destaqu
uem dins lees produccions del Fesstival La Ga
ala de Circ 1,2,3
Palla
asso de De Mortimers.. El Circ Bovver (Mallorcca) visita dee nou el Festival juntament
amb la companyyia Res de Res
R gràcies a la col∙labo
oració del Govern
G
Balear.
EEl Festival arriba
a
a la seva 6a ed
dició plenament consolidat i am
mb la vocació de
créixxer en els prropers anyss. En les ediccions ja cele
ebrades enss han visitatt prop de 12
2.000
espectadors que han gaud
dit d’uns 90
9 espectaccles que s’h
han presen
ntat (incloen
nt 22
estreenes i produ
uccions pròpies del Fesstival).
EEl Festival vol
v esdevenir un espai per la exhibició i divullgació del C
Circ a Catalu
unya i
un ap
parador de qualitat, peer tal d’apro
opar així less arts del Ciirc al gran p
públic. El Fe
estival
fa un
na decidida aposta pell Circ catalàà. De Mortimers, Can Boter, l’em
mpresa de gestió
g
Círco
ol (va de ciirc) i l’Ajun
ntament de Tiana orgaanitzen el Festival de Circ L’1,2,3 del
Pallasso, que co
ompta enguany per primera
p
veggada amb el
e suport d
del Consell de la
Cultu
ura i les Arrts de Cataalunya i, dee nou, amb
b la col∙lab
boració de la Diputació de
Barceelona i el Ministeri
M
de Cultura.
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Acctius més desta
d acats
Espectacless de circ a l’’aire lliure i en vela en un entorn natural
n
i preenent com a
marcc la vila de Tiana
T

PRO
OGRAMAC
CIÓ
Estrenes
•
•

Estrena a la penínsu
ula de l’espeectacle Sinee Terra de lees companyyies, Circ Bo
over i
Res de Res
R (Illes Balears)
La comp
panya The Scalextris Exxperience estrena Worrnk una creaació que
combinaa pallasso i audiovisuals
a
s

Prod
duccions del
d festivaal
•
•

De Morttimers presenta la Galaa de l’1,2,3... del Pallassso amb l’esspectacle Ca
an
Boter
1,2,3.. 4 Banquets presenta
p
l’o
obra El Cava
aller i la Novvícia dirigida per Núria
Fàbregass

Desttacats
•
•

Leo Basssi, amb el seeu espectaccle Utopia
Eliseo Paarra Septeto en concerrt, presentaa Diez

Pelss més petits
•
•

Circ Piso
olet, ens porta l’espectacle d’acrob
bàcia còmicca, Sobre Ro
odes.
La comp
panyia Ne me
m títere pas, ens donarà a conèixer el seu esspectacle de
e
titelles ittinerant Circumloqui

Com
mpanyies emergent
e
ts
•
•

Obskene
e, i el seu Ciirc de la llun
na, espectaccle de petit format per a 20
espectad
dors per sesssió
The flyin
ng Tiritas, acrobàcia aèèria, amb el seu premiaat Atiritando
o

oltes prop
postes més...
I mo
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VALLORS
Un feestival a la memòria
m
dee Joan Arme
engol i Molliner, obert a totes les disciplines i
que:
•

Aposta decididame
d
nt pel circ català,
c
espe
ecialment lees companyyies novelle
es

•

Fomentaa i ajuda less companyiees de circ am
mb vela prò
òpia

•

Apropa el
e circ al graan públic

•

Dinamitzza la vida cu
ultural de Tiana

TRA
AJECTÒRIA
A
Un feestival de qualitat plen
nament conssolidat i am
mb vocació de
d créixer i q
que aquest any
comp
pta amb el suport
s
en l’’organització de l’emprresa de gesttió cultural Círcol (va de
d
circ),, el suport de
d l’APCC i un
u equip esstable de professionals.

En cinc
c anys:
•

12.000 espectadors
e
s

•

90 especctacles de vela, carrer i teatre

•

22 estrenes d’especctacles de nova
n
creació
ó

•

Una deseena de prod
duccions prròpies

•

Més de 50
5 companyyies i 300 prrofessionalss han particcipat al festiival

•

Aposta pels
p tallers de
d circ

OXIMITAT
PRO
Festival que vol arribar a to
othom oferiint espectaccles gratuïtss i preus populars:
•

L’abonam
ment és de 25€, inclou
u 4 espectaccles de pagaament (l’esttalvi és de 10€)
1

•

Punt d’in
nformació permanent
p
durant el Festival,
F
com
m a novetat d’enguany

•

Venda anticipada:
V Internet a través dee Telentradaa per al púb
blic en geneeral
o Via
o Comerços
C
co
ol∙laboradors per al pú
úblic local

•

Preus esspecials per a infants

•

per a socis de l’APCC i Club TR3SC
20% de descompte
d
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Prrogramaciió del festtival per
p d
dies
Dissaabte 26 de Juny
J
Anticc Camp de Futbol
F
‐ Carp
pa Circ Bover
19:00
0h Cia Barré
é presenta Tras la Esco
oba (pallassso i pastor belga)
b
*0‐3 anys gratuïït, 3‐12 anys 3€, adultss 5€
23:00
0h The Scallextris Expe
erience pressenta Worn
nk (pallassoss)
*5€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dium
menge 27 de
e Juny
Anticc Camp de Futbol
F
‐ Carp
pa Circ Bover
19:00
0h Circ Pistolet presen
nta Sobre Ro
odes (acrob
bàcia i humo
or)
*0‐3 anys gratuïït, 3‐12 anys 3€, adultss 5€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dime
ecres 30 de Juny
Zona
a Poliesportiiva ‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallassso
20:30
0h Oberturaa de portess de la carpaa. La Banda Forània presenta La Fanfàrria
Nòm
mada
22:00
0h 1, 2, 3... 4 Banquets presenten
n El Cavaller i la Novíciia (llegendaa popular
tianeenca)
*grattuït
23:30
0h Los Fand
dangos pressenten The Music Box (teatre de carrer).
c
Esp
pai exterior
carpa
a
*grattuït
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
us 1 de Julio
ol
Dijou
Anticc Camp de Futbol
F
19:00
0h Circ Bovver i Res de Res presenten Sine Te
erra (circ itin
nerant a l’aire lliure)
*grattuït
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Zona
a Poliesportiiva ‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallassso
21:00
0h Obskene
e presenta Circ
C de la Llluna (circ in
ntimista). Esspai exteriorr carpa
*aforament limiitat, passis de
d 20 minuts, 1€
22:30
0h Eliseo Paarra Septetto en concert presenten Diez (mússica folk)
* 10€
€
00:00
0h Erich & Charlie
C
F. presenten Caartunes (música i dibuixos animatts). Espai
exterrior carpa
*grattuït
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Divendres 2 de Juliol
Jardiins de la Cattequística
19:00
0h The Flyin
ng Tiritas presenta Atiritando (espectacle i taaller de vol‐‐trapezi)
*grattuït
Zona
a Poliesportiiva ‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallassso
21:00
0h Obskene
e presenta Circ
C de la Llluna(circ inttimista). Esp
pai exteriorr carpa
*aforament limiitat, passis de
d 20 minuts, 1€
22:00
0h Fernand
do Rebote (malabars). Espai
E
exteriior carpa
*grattuït
22:30
0h Leo Basssi presenta Utopia (pallasso)
*10€
€
00:00
0h Dj Loop Navarro. Esspai exterior carpa
*grattuït
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
uliol
Dissaabte 3 de Ju
Jardiins de la Cattequística
19:00
0h Les Petitts Detourne
ements presenten El Petit
P
Taller (música
(
i cirrc).
*grattuït
Zona
a Poliesportiiva ‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallassso
21:00
0h Ne me tíítere pas prresenta Circcumloqui (ttitelles itinerant).Espai exterior carpa
*grattuït

sier de Pre
emsa - Festtival L’1,2,3 del Palla
asso 2010
Doss

‐6‐

22:30
0h Gala L’ 1,
1 2, 3 del Pallasso espeectacle “Can Boter” (circ)
*0‐3 anys gratuïït, 3‐12 anys 5€, adultss 10€
00:00
0h Mother Groove en concert (fu
unk). Espai exterior
e
carp
pa
*grattuït
01:30
0h Dj’s PTK
K + Crocket presenten
p
T Music Tribute.
The
T
Esp
pai exterior carpa
*grattuït
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dium
menge 4 de Juliol
Jardiins de la cattequística
19:00
0h Cabaret Circ Pin Palú (varietatts)
*grattuït
Zona
a Poliesportiiva ‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallassso
20:30
0h Ne me tíítere pas prresenta Circcumloqui (ttitelles itinerant). Espaii exterior ca
arpa
*grattuït
22:00
0h Gala L’ 1,
1 2, 3 del Pallasso espeectacle “Can Boter” (circ)
*0‐3 anys gratuïït, 3‐12 anys 5€, adultss 10€

Totss els vesprres del fesstival obertura de portes
p
i se
ervei de baar Espai
Carp
pa L’1,2,3 a partir de
d 20:30h
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Esspectacless i Compan
nyiess
TR
TRAS LA ESC
COBA
(palla
asso i pastor belga)
b
Cia. Barré
Antic Cam
mp de Futbol – Carpa Circ Bover
B
Dissabte 26 de juny, 19
9.00h

EEspectacle basat
b
en la jo
ornada laborral d’un esco
ombriaire i un
u quiosquerr impregnat
d
d’humor
i am
mb el carism
ma del cinema mut. Els personatges
p
e troben en
es
n diferents i
d
divertides
sittuacions casi sempre pro
ovocades pe
er les seves errades
e
i difeerències per
a
acabar
convvertint el seeu caos en un
u bonic nú
úmero de ciirc ple de ffantàstiques
h
habilitats:
m
manipulació
d
d’escombres
, acrobàcies, equilibris, música en d
directe... tot
t
tractat
des d’un pallassso gestual amb un en
ntranyable personatge,
p
un gos 10
v
vegades
méss llest que el seu amo que ens deixarrà un record inoblidable.

In
ntèrpret: Javiier García Péérez “Mimo”

WO
ORNK
(palla
assos)
Cia. The Sca
alextris Experrience
Antic Cam
mp de Futbol – Carpa Circ Bover
B
Dissabte 26 de juny, 23
3.00h

Durant el no
D
ostre períod
de de latènccia han ocorrregut moltees coses. La tecnologia
a
avança
ràpid
dament. Finss i tot la maanera com s'entén
s
l'hum
mor ha canvviat. Però al
m del pallasso les forrmes poden canviar, perrò no el fonss… El repte éés mantenir
món
l
l'esperit
naïff i juganer i dotar‐lo d'elements inno
ovadors: un nou brou de cultiu per
a vells artifficis. En defin
als
nitiva, investtigar el que le
es noves teccnologies pod
den aportar
a la nostra disciplina. El nom de WORNK sorrgeix d'una lliure interp
pretació de
l
l'onomatope
eia del so que emet el sisstema operatiu "Window
ws" en assenyalar certes
a
alertes.
Així mateix WOR
RNK és "wron
ng", erroni en anglès, maal escrit.

In
ntèrprets: Daavid Gol i Min
ner Montell
Diirecció artísttica: Michel Dallaire
D
Asssessoramen
nt artístic (Paallasso):
Jo
oan Montanyyés “Monti”, Jango Edwards
Am
mbients sonors:Josep Maria Baldomà
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SOBRE RO
ODES
(a
acrobàcia i hu
umor)
Cia. Circ Pisstolet
Antic Cam
mp de Futbol – Carpa Circ Bover
B
Diumenge 27 de juny, 19
9.00h

TTres personaatges d’una altra època,, arriben carrregats amb les seves eines, rodes,
c
cargols,
clau
us... de cop
p... un contrratemps. Co
orredisses am
munt i avalll, anades i
v
vingudes,
ara cap a dins,, ara cap a fo
ora... Tot ple
egat un gran desgavell ple d’enginy,
p
peripècies,
j
jocs
improvvisats i sorp
preses. L’acrrobàcia, els equilibris, l’humor, la
p
proesa
tècnica i la mússica en viu, són l’engran
natge que mou
m SOBRE RODES, un
e
espectacle
de circ, diverttit i per a totts els públics.

In
ntèrprets:
En
nric Petit, Rat Serra, Orio
ol “Txic” Travvé
Diirecció Artísttica: Ton Mu
untané
Esscenografia: Txema Rico
Ve
estuari: Elsa Guerra
M
Música
Origin
nal: Lluís Coll i Oriol Travéé

TTHE MUSIC BOX
(teatre de ca
arrer)
C
Cia.Los Fanda
angos
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1
1, 2, 3 del Pallasso
Dimecres 3
30 de juny, 23
3:30h

TTHE MUSIC BOX
B (La Caixxa de Música) és un espectacle sobre la transform
mació d'una
p
pidolaire
i la seva caravaana en una ballarina boniica i una caixxa de músicaa gegantina.
L
Lulu
és una ballarina desscarada, i utilitza diferen
nts persones del públic p
per fer girar
l manivela de la seva caixa
la
c
de mússica, de man
nera que ellaa pugui girarr en la seva
p
plataforma.
De dins de la caixa dee música dessenterra tott de joguines velles de
t
temps
difereents i es troba empesaa a circumsttàncies moltt estranyes provinents
d
d'èpoques
diverses.

In
ntèrprets:
Em
mma Homes
Daan Bunton
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E CAVALLEER I LA NOV
EL
VÍCIA
(llegenda popular tianeenca)
Cia.1,2,3...4 Banq
quets
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1
1, 2, 3 del Pallasso
Dimecres 3
30 de juny, 22
2:00h

EEl col∙lectiu artístic tianenc dirigit per
p Núria Fàbregas (Can Boter) i constituït per
m
membres
dee les diferentts agrupacions teatrals de
d Tiana, Corral de Tiana, l’escola de
d
dansa,
l’esco
ola de músicaa, taller d’accrobàcia... De
esprés de la seva particip
pació en els
a
actes
inauggurals de lees anteriorss edicions del Festival, presenten
n enguany
l
l’espectacle
EL CAVALLER
R I LA NOVÍC
CIA que versaa sobre una llegenda pop
pular.

CIR
RC DE LA LLUNA
(circ intim
mista)
Cia.Obsskene
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dijouss 1 de juliol, 21:00h
Divendrees 2 de juliol, 21:00

Una carpa situada al mig del carrerr convida a només 12 espectadors
U
e
a entrar‐hi.
D la carpaa hi ha una vella
Dins
v
del carrrer de la Llun
na del Raval de Barcelon
na: la vident
H
Helena.
Els objectes
o
que té dins el seeu espai pren
nen vida i per la carpa see succeeixen
d
diferents
personatges deel món del circ
c que expliquen altress maneres de viure i de
m
morir.

Diirecció: Ricarrd Soler i Maallol
In
nterpretació:: Magda Puigg
Drramatúrgia: Aimé Malen
na
Esspai escènic i titelles:
Geemma Raureell, Lluc Pagès i Xesca Salvvà
Esspectacle mu
ultilingüe quee neix de Con
ntes
Pu
uça de Riki Blanco
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SINE TEERRA
(circ itineerant a l’aire lliure)
l
Circ Bover i Res de
d Res
Anttic Camp de Futbol
F
Dijouss 1 de juliol, 19
9:00h

Un espectacle de carrer que navega entre la esp
U
pectacularitaat aèria i la p
poètica més
i
intimista.
Éss una creació
ó sobre el viatge d’aque
ells que son desplaçats d
del seu lloc
d
d’origen
per diferents caauses y es veuen obligatss a refugiar‐se en altres lllocs, ja sigui
t
temporalme
ent o de manera definitivva.

Diirecció:
Biel Jordà
Esspecialista en
n aeris:
Caarla Fontes ‐ Brasil ‐ (Exiliiada)
Esspecialista en
n corda volaant:
Caamille Sola ‐ Françaa ‐ (Exxiliada)
Eq
quilibrista i manipulador
m
r d’objectes::
Claudio Parente ‐ Brasil ‐ (Exiliat)
M
Músic
i compo
ositor (violí i bateria):
Seebastián Teso
ouro ‐ Argen
ntina ‐ (Exiliatt)
Clown i especialista aeri:
Tiá Jordà ‐ (LIDER Opresso
or)
M
Músic
i compo
ositor (guitarra i
pe
ercussió):
Jo
on Cilveti ‐ Eu
uskadi ‐(Opreessor)
M
Malabarista:
To
oni Rosselló ‐ Mallorca ‐ (Opressor)
(
Po
ortor i acrob
bàcia:
Jo
oan Jordà ‐ Mallorca
M
‐ (Opressor)
Esscenografia:
Rees de Res
Ve
estuari:
M
María
Miró
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DIEZ
(música
a folk)
Eliseo Parra Septeto
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dijouss 1 de juliol, 22
2:30h

LL’esperit dee les “Tribu
us Hispanas”” (1998) to
ornarà a serr conjurat per aquest
a
arqueòleg
de la música tradicional de l’Estat. Recuperant
R
els temes d’aquell disc
m
mític
els porta ara en directe
d
amb la força que dóna la saaviesa i unaa trajectòria
i
impecable.
L fusió entree la tradició i la contemp
La
poraneïtat co
ontinua sent l’eix artístic
d
d’aquest
innovador de laa música folkk.

Eliseeo Parra: veu
u, guitarra, percussió
p
Edu
uardo Laguillo
o: teclats, peercussió,
guittarra i veu
Xavvi Lozano: saxxo, ambienta
ació sonora i
veu
u
Guillem Aguilar: baix i veu
Pab
blo Martín: veeu i percussiió
Joséé Luís Ordóñez: veu i guittarra
Aleiix Tobias: veu i percussió
ó

ATIRITAN
NDO
(eespectacle i ta
aller de vol‐tra
apezi)
Ciaa. The Flying Tiritas
T
Jardinss de la Catequ
uística
Divendress 2 de juliol, 19
9:00h

Quatre artisttes d’una peetita compan
Q
nyia de les d’’abans volen
n fer el seu eespectacle...
p
però
una grran quantitaat d’obstaclees i impedim
ments els ho
h impedeixxen. Tiraran
e
endavant
la funció com
m sigui i faraan l’impossib
ble per acon
nseguir el seeu objectiu:
v
volar!
ATIRITITAND
A
DO és un esp
pectacle d’hu
umor amb un
n univers pro
opi de paraules, gestos i
s
sons,
de cosssos en movim
ment i de divvertits gags. Circ aeri per a totes les eedats.

In
ntèrprets: Jorrdi Montman
ny, Ramon
Bo
oixader, Albeert Ventura, Marina Gayo
oso
Diirecció actorral: Jorge Verra Ocampo
Tè
ècnic de so: Josep
J
Urpi
Esscenografia i vestuari: Eu
ulalia Tubau
Diisseny gràficc: Francesc Boixader
Prroducció:
Th
he Flying Tiritas
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UTO
OPIA
(palllasso)
Cia. Leo Bassi
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Divendrees 2 de Juliol, 22:30

TTorna a la cààrrega un deels còmics més
m crítics i irrreverents. Ara
A defensan
nt la utopia.
A
Assegura
qu
ue ha tornaat aquesta paraula
p
després de dèccades d’ostaarcisme. La
v
victòria
d’Ob
bama ha can
nviat el climaa polític i ob
bre noves peerspectives im
mpensables
f
fins
fa poc. Després de criticar durament
d
l’EEsglésia catò
òlica en el seu darrer
e
espectacle
a toca passsar revista a l’esquerra i la pèrdua dels
ara
d seus ideals. Utopia
s
sorprèn
per l’originalitatt de les tesiss polítiques que
q defensa i per l’enorme fe en la
v que tran
vida
nsmet.

In
ntèrpret:
Leeo Bassi

EEL PETIT TALLER
(música i circ)
Cia. Les Petiits Detournem
ments
Jardinss de la Catequ
uística
Dissabte 3 de Juliol, 19
9:00h.

LL’Antoine i en Gaëtan. Un és tímid, lent i hipocondríac. L’altre és eencantador,
b
bandarra,
hiperactiu...i narcolèptic.
n
Avui tenen un gran pro
opòsit d’endrreçar el seu
t
taller.
Semb
bla simple, però potseer no ho se
erà tant. Els objectes que s’han
d
d’endreçar
p
poden
servir per moltes altres
a
coses: malabars i equilibris
e
d’alta volada.

In
ntèrprets:
Grraël Lefeuvree
Frrancis Theven
nin
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CIRCUMLO
OQUI
(titelles itineerant)
Ciaa. Ne me títerre pas
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dissabte 3 de Juliol, 21
1:00h.
Diumenge 4 de Juliol, 20
0:30h.

CIRCUMLOQ
C
QUI és un espectacle de titelles itine
erants amb música
m
en directe on la
m
màgia
d’un titella
t
recreaa les disciplin
nes clàssique
es del circ feent de forçut, saltant el
t
trampolí,
domant feres i fins i tot acttuant com a home bala.

Diirecció: Jordi Farrés
Titellaire: Xesco Quadras
M
Músic:
Miquel Nevado
Esscenografia:
Nee me títere pas
p i Antigua&Barbuda
Ve
estuari: Mireeia Buyo

GALA
A L’1, 2, 3 DEL
D PALLASSSO: CAN BO
OTER
(circ)
Cia. De Mortimers
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dissabte 3 de Juliol, 22
2:30h
Diumenge 4 de Juliol, 22
2:00h.

CAN BOTER
C
R és un esp
pectacle de circ que parla del Cirrc, amb un llenguatge
c
contempora
ni dotat d’argument. Laa Masia Can Boter de Tiaana va ser u
un col∙lectiu
a
artístic
imprrescindible per
p la històriia del Circ i Teatre de Carrer
C
del nostre país i
p
pioners
en questes disciplines a Catalunya
C
(C
Comediants, La Fura dels Baus, La
T
Tràgica).
L’espectacle CAN BOTEER reprodue
eix l’ambieent creatiu, col∙lectiu,
r
revolucionar
ri i poètic d’aquell
d
mo
oment, un esperit
e
que perdura i es segueix
r
reivindicant.

Idea original i creació: De Mortimers
Diirecció artísttica i dramattúrgia: Joan
Arrqué
Diisseny i consstrucció esce
enografia:
Geemma Raureell
Diisseny audio
ovisuals: Pauet Riva
M
Músics:
Moisèès Queralt, Lia Queralt, Jo
oan
So
oler, Marçal Guasch
G
In
ntèrprets: Maartin Puyol, Sergio
S
"el chapa"
Lo
opez, Ilena Paastorini, Joan
n Arqué, Jon
ni
Alemany, Orio
ol Liñan, Lluc Armengol
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LA FANFÀ
ÀRRIA NÒM
MADA
La banda Fo
oránia
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dimecres 3
30 de Juny, 20
0:30h.

Laa Banda Fo
orània parteix de l’essperit nòmaada caracteerístic de lles bandes
traanshumants, que antigaament amen
nitzaven les festes populars a Europ
pa i a molts
raacons de la mediterrània
m
a, creant una gran alegrria i fent participar a to
othom de la
feesta.

In
ntèrprets:
Em
milio Cabello
o (clarinet)
Arrnau Colom (megàfon
(
i trastos)
Caarles Lorentee (tuba)
Peep Orellana (trombó
(
de vares)
v
Isaaac Sanjuan (bombo i plaat)
En
nric Rovira (b
banjo i comp
posicions)

CARTU
UNES
(música i dibuixos anim
mats)
Erich & Charlie F.
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dijous 1 de Juliol, 00
0:00h.

CA
ARTUNES és un espectaccle audiovisu
ual de dibuixxos animats i música eleectrònica en
directe, on es fonen el blanc i negre am
mb el Techno
o, on Popeyee rapeja una samba i on
l'ààvia de la caputxeta verm
mella es maq
quilla a ritme d'Electro per
p anar a b
ballar House
am
mb el llop a la discoteca de
d moda.

Intèrprets:
E
Erich
C
Carles
Fibla “Charlie
“
F”
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FERNA
ANDO REBO
OTE
(malaba
ars)
Zona Poliesportiva ‐ Carpa
C
de L’ 1, 2, 3 del Pallaasso
Divendres 2 d
de Juliol, 22:0
00h.

L’eespectacle D’UN
D
BOT és
é un nou número de circ
c en el qu
ual Fernando
o Pose fa
malabars amb pilotes que
q
reboten
n sobre unaa estructuraa que per les seves
caaracterístiquees mecàniqu
ues li dona i li treu pilo
otes progresssivament. En
n aquesta
dinàmica quassi màgica a ulls
u de l’espeectador l’arttista juga am
mb 3, 4, 5... i fins a 10
pilotes que reeboten. Unaa número d’una gran qualitat
q
tècn
nica i una p
posada en
esscena sorpreenent.

In
ntèrpret: Fernando Pose (malabars)
Diirecció: Karl Stets
Diisseny i realiització de l’e
escenografia:
No
oel Moreno y Helio Sarm
me
Ve
estuari: Circ Cric
M
Música
originaal: Nacho Lo
opez

CABARETT CIRC PIN PALU
P
(varieetats)
Jardinss de la Catequ
uística
Diumenge 4 de Juliol, 19
9:00h.

EEl CABARET CIRC PIN PA
ALÚ és un espectacle
e
de varietats adreçat a un públic de
t
totes
les edaats, amb grans dosis d’humor i de bona tècnica de circ (telees, verticals,
e
equilibris
am
mb objectes, perxa xinesaa, màgia i acrrobàcia.

Inttèrprets:
Ad
driano Marçaal
Daaniela de Casstro
Clááudio Parentte
Ign
nasi Gil
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DJ LOOP NAVA
ARRO
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Divendres 2 de Juliol, 00
0:00h.

MO
OTHER GRO
OOVE
(funk)
(
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dissabte 3 de Juliol, 00
0:00h.

THE M
MUSIC TRIB
BUTE
Dj’s PTK + Crocket
Zona Poliesportiva
P
‐ Carpa de L’ 1, 2, 3 del Pallasso
Dissabte 3 de Juliol, 01
1:30h.
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Co
ontexxtualiitzaciió
Reesum històri
h
ic del Festivval
EEl Festival L’
L 1, 2, 3 del
d Pallasso,, neix l’anyy 2005 a Tiana a la m
memòria de Joan
Arme
engol i Moliner. Aquella primera edició es va
v celebrar en motiu d
de la presen
ntació
del llibre
l
sobree la figura del poeta i pedagogg teatral, desaparegut
d
t el 2004, però
sobreetot com a festa de tro
obada de to
ots els seus amics en un
u clima de reconeixem
ment i
estim
ma vers la figura d’en Jo
oan.
LLa resposta del poble va
v ser increïïble, tant a nivell d’assistència als diferents actes
a
i
espectacles, com
m de col∙lab
boració en la realització del Festival. Així maateix va serr gran
m del circ i el teatree català que
e es va bolcar de ple en
n el projectte des
la ressposta del món
del primer
p
mom
ment, oferint la seva im
mplicació i paarticipació activa.
a
Moguts perr això, per l’ interès mostrat pe
M
er l’Ajuntam
ment de Tiaana de tornar a
celeb
brar el Fesstival l’any següent, però
p
sobre
etot per less ganes dee mantenirr viva
l’emp
premta d’en Joan Arm
mengol i Moliner en el
e món del Circ Català i en la vid
da del
nostrre poble, Can
C Boter i De Mortim
mers decide
eixen reedittar el Festivval any rere
e any,
coinccidint amb la primera setmana dee Juliol, arribant ara a la 5ena ed
dició de L’ 1,
1 2, 3
del Pallasso
P
– Festival
F
de Circ de Tiana. Cinc anys durant els
e quals el Festival haa anat
creixxent i conso
olidant‐se. Creixent
C
en
n dates, ofe
erta d’especctacles, talleers, repercu
ussió,
infraestructuress, resposta del
d públic.... Consolidan
nt‐se com a festivitat d
del poble.
De forma paral∙lela
D
p
al creixemen
nt del Festivval s’ha pro
oduït tambéé un creixement
a nivvell organitzatiu i un
na important adquisició d’experiència. Deesprés d’aq
quella
primera edició, que haviaa de ser puntual i única, es va passar
p
a l’actual format de
Festiival de Circ anual. Amb les quatrre edicions ja realitzad
des hem anat mica en mica
situaant L’ 1, 2, 3 del Palllasso dins el calendarri de Festivvals de Circ de Catalunya,
adqu
uirint ressò i presènciaa i aconsegu
uint així que
e sigui cadaa cop més n
nombrós i divers
d
el pú
úblic que ens visita. Gràcies
G
a l’eexperiència adquirida hem anat definit els eixos
centrals de la programacció i afinant amb l’oferta d’espeectacles peer adequar‐la al
ncia del Fesstival.
públic i a l’essèn
Actualmentt l’organitzaació del Festtival, constituïda durant tot l’anyy, centra elss seus
A
esforrços en asso
olir una esttabilitat pre
essupostària que ens permeti
p
la cconsolidació
ó, així
com explorar no
oves vies dee patrocini i finançame
ent. Milloraar la divulgaació que es dona
de L’’ 1, 2, 3 dell Pallasso, en
e especial a la zona del
d Baix Maaresme, és un altre aspecte
que estem
e
trebaallant.
En les quattre edicionss fins ara ceelebrades del Festival s’han
s
progrramat més de
d 80
espe
ectacles de vela, carrerr i teatre, en
n una progrramació cen
ntrada en lees arts del Circ,
C
i
en especial del Circ Catalàà (més de 50
5 funcionss) però que també ha donat cabu
uda a
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altres disciplinees com la música,
m
la daansa, el teaatre, el dissseny, el cineema, la poe
esia...
Són en total pro
op de 50 co
ompanyies i 300 perso
ones, entre
e artistes i personal tè
ècnic,
els que
q han passsat per les diferents edicions
e
de L’ 1, 2, 3 del
d Pallasso. S’inclouen
n dins
aqueesta program
mació prop d’unes 20 estrenes d’’espectacles de nova ccreació i pro
op de
10 produccions pròpies de
el Festival (Gala de Circ, espectaccles inaugurrals i de cloe
enda,
osicions, col∙laboracion
ns amb entitats del poble
p
i am
mb l’Escola de Circ Ro
ogelio
expo
Rivell...). Així maateix s’han organitzat un
u gran nom
mbre de tallers de circc en el tran
nscurs
del Festival.
F

Joaan Arm
mengo
ol i Mo
olinerr
Va néixer a Sabadell i després d’una
V
d
breu incursió en
n el món d
del tèxtil qu
ue ell
semp
pre recordaava en clau
u d’humor,, va iniciarr la seva trrajectòria eescènica. Va
V ser
cofun
ndador de la companyyia Comediiants amb qui va com
mpartir diversos especttacles
així com
c
casa i vida. Tamb
bé amb Com
mediants vaa crear i conduir el pro
ograma tele
evisiu
infan
ntil Terra d’EEscudella.
Al 1977 plega de Comeediants i en
A
ngega el gru
up la Tràgicca amb l’espectacle Trripijoc
Joc Trip.
T
Com a Tràgica vaan arribar a Tiana on van esdeveenir Can Bo
oter adoptaant el
nom de la masiaa on es van instal∙lar i on
o es van cuinar moltees de les inicciatives cultturals
col∙leectives méss vives del moment.
m
Va treballarr també am
V
mb Tortell Poltrona
P
i Pallassos
P
Sense Frontteres. Va fo
ormar
part del professsorat del Insstitut del Te
eatre. Va crrear el grup poètic mussical Toc Mu
ut, va
impaartir classess de pallassso i màscaraa a l’Escolaa de Circ Ro
ogelio Riveel i en va fo
ormar
part de la direccció... i en mig
m de tot pllegat va om
mplir llibretees, papers i tovallons de
d bar
p
, reflexionss i poemes que finalm
ment es van
n reunir en el llibre “JOAN
“J
de pensaments
ARM
MENGOL I MOLINER,
M
12
23 pallasso””.
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Tiaana
ÉÉs a Tiana on
o neix i arrrela el Festival L’ 1, 2, 3 del Pallaasso ara fa q
quatre anyss, i és
Tianaa un elemeent bàsic per
p entendre el taran
nnà del Fesstival així ccom el de Joan
Arme
engol i Moliner. El forrt arrelamen
nt i sentime
ent de pertinença a Tiaana, així com les
ganees de particiipar i incidirr en la vida del poble i fomentar la
l participació ciutadan
na de
tots els
e esdeven
niments cultturals de la vila, formaven part dee l’essència de l’artista..
SSituat a la comarca
c
dell Maresme, dins l’entorn de la Serrralada de M
Marina, tot i que
a la vora
v
de ciu
utats com Barcelona,
B
B
Badalona
o Santa Colo
oma, Tiana conserva encara
una estructura de poble tranquil i agradable. El fort crreixement d
demogràficc dels
darreers anys haa elevat a prop
p
de 8.0
000 el seu nombre d’h
habitants, eencara força per
sota però d’altrees municipis propers com Masnou
u, Montgat,, Mataró o A
Alella.
TTiana és per molts sinò
ònim d’art i cultura. Laa seva espeecial situació en el territori,
en mig
m d’un enttorn privileggiat, a la veegada prope
er al gran nucli urbà dee Barcelonaa, pot
ser un
u dels mottius que ha fet tradicio
onalment de
e Tiana niu de grans peersonatges de la
Cultu
ura Catalan
na. Lola An
nglada, Anselm Clavé
é, la famíliia Regàs, P
Pau Riba, Àlvar
Sunyyol, Marc Parrot,
P
Xavvier Maristtany... entrre d’altres protagonisstes de l’esscena
cultu
ural així com molts altres professionals vinculats a aquest món (tècnics,
programadors....), van viuree o viuen acctualment al poble.
Destacar en
D
ntre aquestts personatges la figurra de Joan Armengol i Moliner i Can
Bote
er, que juntt amb els ja
j citats haan ajudat a configurarr l’especial idiosincràssia de
Tianaa com a po
oble amb una
u especial sensibilitaat per l’art i la culturaa. La companyia
tianeenca De Mortimers
M
són tamb
bé prova i resultat d’aquesta empremtaa. La
impo
ortància que es dona a la cultura transcen
ndeix a l’ad
dministració
ó, el pressu
upost
municipal de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntaament de Tiana
T
repressenta el 10%
% del
presssupost glob
bal. És tam
mbé l’Ajuntament de Tiana qui mostra el seu interès per
reeditar el Festival L’ 1, 2, 3 del Pallassso any rere any en posteriors ediccions.
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El Circ Català
C
EEl Circ Catallà es va bolccar de ple en
e la celebració de L’ 1,
1 2, 3 del Paallasso – Fe
estival
de Circ de Tianaa des de la seva primeera edició l’’any 2005, no tan solss a nivell artístic,
n
de prroducció i re
ealització del Festival, aportant laa seva
sinó també col∙llaborant a nivell
expeeriència i asssessoramen
nt. Parlem de l’APCC, nascuda arrran de les “Jornades sobre
s
circ Memorial Joan Armen
ngol” celebrrades a l’Atteneu Popu
ular de Nou
u Barris el 2004.
2
bé de l’ Escola de Cirrc Rogelio Rivel,
R
molt vinculada amb el Fesstival. El Fe
estival
Tamb
Trapezi de Reuss, Ple de Ruire de Maasnou, Vela de Vilanovva, CurtCirccKit de Mon
ntgat,
Circ Cric...
C
i en general
g
els artistes
a
i companyies del
d món del Circ i Teatrre català.
Amb una llarga histò
A
òria i gran
n tradició, el Circ Caatalà viu aactualmentt uns
mom
ments molt interessants. A la gran quantitatt i qualitat d’artistes i companyies de
circ existents a dia d’avu
ui a Catalunya, s’hi ha sumat arra el suporrt efectiu de
d les
Administracionss Públiques,, decidides a divulgar i normalitzaar el Circ Caatalà en tote
es les
seves modalitatts, i situar‐lo com a reealitat cultural al mateeix nivell qu
ue la resta d’arts
d
escèniques, solucionant així un cert greuge hisstòric. Aqueest suport s’ha fet evvident
amb l’augment de les dotaacions presssupostàriess de Culturaa que s’han destinat all Circ,
així com
c
en una major senssibilitat i com
mprensió per part de les Institucio
ons.
LLa interlocu
ució entre les Adminiistracions i el món deel Circ Cataalà, a travé
és de
l’APC
CC, és cada dia més rica i va don
nant els seu
us fruits. Laa creació reecentment de La
Central del Circ suposa l’ap
parició d’un
n importantt centre de referència. Els esforço
os per
fer créixer i milllorar els cirrcuits d’exhibició i difusió de les arts
a del circc, el creixem
ment i
el nostre paaís (Festival de Circ Traapezi,
consolidació de Grans Festtivals de Circ arreu de
d Riure dee Masnou, Festival Intternacional de Pallassos de Corn
nellà...) i d’aaltres
Ple de
Festivals de Circc més petitss i d’igual vaalor i interès, són tamb
bé evidents. L’Escola de
e Circ
Rogeelio Rivel rep
r
també el suport de l’Admin
nistració, així
a com altres centre
es de
form
mació i creacció. També circs de traadició i llargga trajectòrria com el C
Circ Cric o el
e Circ
Raluyy. S’han incrementat també les línies de subvenció
s
d l’ICIC en
de
n vessants molt
diverrses tant de producció, creació i difusió
ó d’espectaacles. Tam
mbé inversió en
infraestructuress de Circ (Laa Central, Laa Vela de Vilanova...).
Aquests són només alguns exeemples dinss el Pla In
A
ntegral de Suport al Circ.
Polítiques destinades a revvitalitzar el Circ Catalàà i situar‐lo
o dins l’esfeera cultural a un
mateeix nivell de consideraació, oportunitats i diifusió que la resta d’aarts escèniques.
Millo
orant les co
ondicions generals
g
deels artistes i companyyies de circ i d’altra banda
b
iniciaant, sensibillitzant i fideelitzant cadaa cop a méss públic.
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Orrganiització
Caan Boter
Can Boter i De Mortimers organittzen, dirige
C
eixen i prod
dueixen
L’ 1, 2,
2 3 del Pallaasso ‐ Festivval de Circ dee Tiana.
C Boter, col∙lectiu
Can
c
artístic estableert a Tiana des
d de fa méés de 30
anys en el quee va viure Joan Armengol, ha participat sempre
s
activament de la vida del poble, i hi ha deixat la seva empremta
particular, que va
v molt méss enllà de l’ààmbit estricttament cultural. La
realittzació i participació en
e més d’u
un centenarr d’esdeven
niments
cultu
urals al pob
ble des que hi van arrribar són una prova palpable
p
d’aqu
uesta impliccació.
A
Aquest
col∙lectiu instal∙∙lat des de 1977 a la masia
m
Can Boter de
Tianaa, casa que donà nom al
a grup, es formà
f
a partir de membres de
les companyiess teatrals “Tràgica”, “Comediaants”, “Ziaasos” i
“S’Esstornell” i fou propulsor de mú
últiples iniciatives artísstiques,
especialment dee Teatre de Carrer,
C
Tele
evisió i consttrucció de Gegants
G
i Cap
pgrossos, aixxí com realització d’esceenografies.
A nivell curricular destaquem Can
n Boter en la
l seva vesssant de
tallerr de constru
ucció. Així mateix
m
el col∙lectiu ha produït
p
espeectacles
de Teeatre i Cabaaret (Stritiiss de Nata, Nines
N
de Plaata...), ha trreballat
per Televisió
T
(Teerra d’Escud
della, Poltro
ona Expresss, Quitxalla....) però
sobreetot ha creat nombrossos espectacles de Carrrer (Lola Anglada,
A
Alabaabalà, Parad
da de Pista, Punta i Taló, direcció artística deel Poble
Espanyol...) amb els que ha recorrregut Europ
pa. Des de
e 2005
organ
nitza juntament amb De Mortim
mers L’ 1,2
2,3 del Palllasso –
Festival de Circ de
d Tiana.
A
Amb
Joan Armengol
A
i Moliner,
M
van
n arribar i encara
e
formen part
de Can Boter: Cristina
C
Forttuny, sastressa i cap de
el departam
ment de
sastreria del Teaatre del Liceeu. Núria Fààbregas, estilista i sastreessa de
teatrre, cinema i televisió. Jordi Fatjó
ó, dissenyad
dor i tècnic de so.
Miqu
uel Gelabert, actor de teatre, cineema i doblaatge. Sebass Kiffer,
escen
nògraf i cap del depaartament dee maquinisttes del Teaatre del
Liceu
u. Montserrrat Xucla, sastressa de
d teatre, cinema
c
i teelevisió.
Albert Argimón, tècnic de cu
ultura de l’A
Ajuntament de les Franq
queses.
... entre mo
olts altres acctors, artistees i professionals del món
m del
teatrre català qu
formen
ue han viscu
ut amb el col∙lectiu.
c
Actualment
A
tamb
bé part de Can
C Boter: Lluc Armen
ngol, Rosa Lugo,
L
Joan Arqué
A
i
Nathan Wallace,, membres de
d la companyia De Mortimers.

sier de Pre
emsa - Festtival L’1,2,3 del Palla
asso 2010
Doss

‐ 22 ‐

Dee Morttimerss
De Mortimeers, compan
D
nyia tianencca amb mé
és de 10 anys
a
de
trajecctòria professsional, és un
u fruit palp
pable d’aque
esta emprem
mta que
Can Boter
B
ha deiixat al poblee. El suport que
q Can Bote
er ha donat sempre
a De Mortimers des dels seus inicis s’ha basat tantt en la seva àmplia
experiència dins el món del teatre
t
i del circ, com en
n la seva voccació de
col∙leectiu obert al poble.
ÉÉs a través de
d Can Boterr, i especialm
ment d’en Jo
oan Armenggol i
Molin
ner, que De Mortimers entra en contacte direccte amb el món
m del
Circ:
‐ Festival L’ 1,
1 2, 3 del Pallasso
P
de Tiana
T
2005‐2
2008.
‐ La Troupe a tot Ritme, Circ al Teattre Nacional de Catalunyya,
Maig 200
09.
‐ Pallassos Sense
S
Fronteeres, Perú’07, Moçambiic’08, Congo
o’09.
‐ Nit de Circ del Festivall Grec de Ba
arcelona 200
07‐2008.
‐ Festival dee Circ Trapezzi de Reus 20
008.
‐ Circ de Nad
dal de La Veela de Vilano
ova 2007.
‐ Festival dee Circ Anima
ahu de Huescca 2006.
‐ Festival dee Cric Pizarra
a de Màlaga
a 2005.
‐ Combinat de
d Circ Esco
ola Rogelio Rivel
R
de Barccelona 2004
4.
‐ Fira de Tea
atre al Carreer de Tàrreg
ga 2003.
‐ Festival dee Circ CurtCirrcKit de Mon
ntgat 2003.
‐ Circ Cric dee Tortell Polttrona 2002‐‐2003.
De Mortimeers ha creatt diversos espectacles
D
e
propis per teatre,
carreer i vela (Little Blue Bus Station, Els Bojos són
s
ells, AI !!!, La
Llegeenda, Maestrro non è posssible), i nom
mbrosos espe
ectacles fetss a mida
(Carn
nestoltes, Cavalcades de
d Reis, Prregons, Inau
uguracions...) i ha
trebaallat així matteix en projeectes per diverses empreses (Nokiaa, TMB,
La Caaixa, Special Olympics....). Ha col∙laaborat també amb companyies
com ara Les Plastticiens Volan
nts (El Castillo del Ogro, la 8ème Meerveille),
Discíp
pulos de Mo
orales (Viajee al Infierno) o Teatre de
d la Claca (Merma
(
de Jo
oan Miró, amb
a
Joan Baixas).
B
A televisió
t
ha treballat per
p TV3
Televvisió de Cataalunya (Metrralletres pel Club Súper 3,
3 Gala entreega dels
prem
mis Gaudí del cinema cattalà). En l’ap
partat musical De Mortim
mers va
col∙laaborar amb Cabo
C
San Ro
oque en la presentació
p
del seu prim
mer disc
(Lovee Boat). Receentment ha participat en
n la gravació
ó i gira del disc Virus
Laics de Pau Riba,
R
amb qui també treballen en
e els espeectacles
Metrralletres TT i Jisàs de Netzerit.
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Círrcol (vva de circ)
c
Círco
ol, empresaa de gestió cultural de recent creació és la nova
incorrporació a l’equip de l’’1,2,3 Pallassso. Nascud
da amb la voluntat
v
d’apo
ortar els valors de la geestió de qualitat especiaalitzada en cultura,
c
col∙laabora en laa organitzaació del Feestival en les
l vessantt de la
producció execu
utiva, la gesttió, la comun
nicació i la difusió.
d

L’’ 1, 2,, 3 DE
EL PA
ALLAS
SSO:
1 - HO
H RE
EPS
2 - HO SENT
TS
3 - DESPR
D
RÉS HO
H EX
XPLIQ
QUES
(JOAN
(
AR
RMENGOL
L I MOLIN
NER)
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