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Tortell Poltrona actuarà a Castellar l'1 de maig

La 8ª edició de la Setmana del Pallasso arriba divendres amb una
vintena d’espectacles programats

Dimarts 20 d'abril de 2010
Programes| Setmana del Pallasso - Edició 2010

La Setmana del Pallasso de Castellar del Vallès, organitzada per l’associació
cultural La Xarxa de Castellar amb el suport de l’Ajuntament de la vila, començarà
el proper divendres, dia 23 d’abril. La iniciativa, que enguany arriba a la vuitena
edició, està pensada per recuperar la figura més entranyable dels personatges
humorístics de l’espectacle amb activitats diverses que giren al voltant del món del
pallasso, la seva història, els seus espectacles, la seva tècnica, el seu entorn, etc.

De la trentena de propostes previstes, 20 són espectacles que aniran a càrrec de
diferents companyies de clowns que actuaran als carrers i places de la vila, però
també a diversos espais tancats com la Sala Blava de l’Espai Tolrà, la Biblioteca
Antoni Tort i, com a novetat, l’Auditori Municipal que, després de la reforma de
què ha estat objecte, acollirà quatre de les propostes de la Setmana del Pallasso.

Entre la diversitat d’activitats programades destaquen l’actuació de Tortell Poltrona,
amb un espectacle que inclou alguns dels millors números del seu repertori, sota el
títol Post-Clàssic, o les representacions que duran a terme les companyies La
Baldufa, La Bleda, Pepa Plana o Teatre Mòbil.

Per segon any consecutiu, els espectacles de l’estil cafè-teatre que s’apleguen sota el
nom de “Cafèclown” es duran a terme a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. També es
mantenen la Concentració de Pallasos a la plaça d’Europa, que tindrà lloc el 25
d’abril i que començarà amb la tradicional xocolatada, i la Fira de l’Infant, que
tancarà la Setmana del Pallasso el 2 de maig a l’Espai Tolrà.

En aquesta 8ª edició de la Setmana del Pallasso, Joan Montanyès “Monti” rebrà el
Sabatot Alegre, un guardó en reconeixement de les iniciatives, projectes, activitats i
professionals que destaquen per la seva importància, trajectòria o repercussió en el
món del pallasso i que en anteriors edicions han rebut la Companyia Ínfima la Puça,
Manel Vallès “Totó”, Pallassos sense Fronteres, Claret Clown i Los Excéntricos. El
lliurament del guardó tindrà lloc divendres, 30 d’abril, a les 22 hores, a la Sala
Blava de l’Espai Tolrà.
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