


Fa 10 anys, quan vam arrencar una modesta 
mostra, poc podíem pensar que aquest 
senzill homenatge a en Charlie Rivel es faria 
tan gran.

Aquella activitat de carrer de la festa petita va 
néixer amb la col·laboració, entre d’altres, del 
convilatà Pep Callau i ha anat agafant volada 
per, com si un espectacle de circ es tractés, 
instal·lar-se a la carpa. 

Fa poc que vam homenatjar a la nostra 
enyorada Paulina Schumann, en motiu del 
centenari del seu naixement. És per ella, i per 
artistes com ella, que en aquest desè aniver-
sari afegim el gènere femení en el nom de la 
Mostra. Perquè el circ tampoc s’entendria 
sense nosaltres. Espero que gaudiu de l’Art. 
Llarga vida al circ!!!!!

Rosa M. Fonoll i Ventura
Alcaldessa de Cubelles



Ja tenim aquí la 10a  Mostra de Pallasses i 
Pallassos de Cubelles. Va néixer amb la 
voluntat d’apropar el circ als carrers de la 
nostra vila, amb l’orgull d’haver conviscut 
amb personalitats tant il·lustres com en Josep 
Andreu Charlie Rivel i la Paulina Schumann.

Enguany la fem grossa. La mostra tindrà una 
durada d’una setmana amb una gran carpa a 
la plaça del Mercat. Apropem el circ a la 
infància. Dels més petits als més grans gaudi-
ran d’espectacles adaptats a la seva edat per 
endinsar-los en aquest meravellós món. 
Continuarem amb tota mena d’actuacions per 
a tota la família, com sempre hem fet.

Gràcies a totes i tots que heu fet possible 
arribar aquesta edició i gaudiu del millor 
espectacle del món.

Ester Soler i Teruel
Regidora de Cultura i Ensenyament





En Pau el gegant mentre passejava per els carrers del 
poble que ha vingut a visitar, ha perdut la seva gosseta, 
la Menuda. I és per això que està trist i preocupat. 
Primer de tot, busca entre els seus records, per 
poder-nos mostrar com és la gosseta. Veurem el primer 
dia que la coneix i també un altre dia molt important, el 
dia en que la Menuda i tot el poble salven una barqueta 
plena de gent que s’estaven ofegant al mar. Amb la 
unió i l’escalf poderós del públic, la Menuda tornarà 
amb en Pau i tots junts ho podrem celebrar.

Volen fer arribar un missatge positiu de convivència 
entre la gent del poble i entre els pobles.

TOTES les persones som persones i unides tenim la 
força d’un gegant.

L’espectacle col·labora directament amb l’ONG 
Open Arms.

30 de maig de 2022
11.00 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 50 minuts

La Menuda i en Pau el 
Gegant de la Cia. 
Pengim Penjam





Here we go! És un espectacle de circ, l’espectacle més 
gran del món, on trobareu els millors acròbates, 
equilibristes, trapezistes,... de la dècada dels 90. 
Aquest espectacle es caracteritza per barrejar circ, 
humor, elegància, creativitat i també, tot s’ha de dir, 
el glamur que mai no ha minvat de l’època daurada 
d’aquests peculiars personatges de circ old –fashio-
ned. L’espectacle “Here we go!, és un espectacle per a 
tots els públics, on petits i grans gaudiran. 

31 de maig de 2022
11.00 h.

1 de juny de 2022
12.30 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 35 minuts

Here we go! 
de la Cia. Guga&Silvia





Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en 
més de vint països dels cinc continents. 
Ha entregat paquets a la Reina d’Anglaterra, al Papa 
i a un president de la casa Blanca. Distribueix tot el 
que té destinatari. Però avui, en finalitzar la jornada, 
es dóna compte que té un paquet sense adreça ni 
remitent. Què hauria de fer? Decideix obrir-lo 
i descobrir que conté aquest paquet. Mai no ho 
podia haver imaginat. Però al final trobarà al 
destinatari. 

02 de juny de 2022
12.30 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 50 minuts

Postcard
de la Cia .Txema Muñoz





La Gran Orquestra Internazionale Cucurella, una 
orquestra de ball de les de tota la vida, perd tots els 
seus músics just abans del concert i a l’hora del bolo 
només queden el pianista i el trompetista. Què han 
de fer? Suspendre? La different orquestra és un 
homenatge a la vida de l’artista, un espectacle de 
pallassos, un concert en directe amb música d’ara 
i d’abans, un show amb molt d’humor que demana 
la interacció del públic, perquè el públic és el que fa 
diferent l’espectacle. 

03 de juny de 2022
10.30 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 55 minuts

La Different Orquestra
de la Cia Always Drinking
Marching Band





Tortell Poltrona ens presenta un espectacle 
trepidant carregat d’esquetxos que han fet història. 
Un recull dels millors números del repertori d’en 
Tortell Poltrona, emmarcats en un espectacle que 
conté l’essència del pallasso de sempre i el repte 
d’alternatives innovadores.

03 de juny de 2022
20.00 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 60 minuts

Post clàssic de la Cia
Tortell Poltrona





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 Filli 
Busters Daredevil Academy.

04 de juny de 2022
18.00 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 45 minuts

Filli buster  de la Cia. 
Mortelo&Manzani





és un espectacle autobiogràfic sobre l’amistat de 
dos amics lliurement adaptada al circ a través dels 
equilibris acrobàtics.

És un viatge al passat, a aquelles tardes d’estiu, 
plenes de jocs i de bones estones, a vegades rient, 
a vegades suant, però sempre gaudint, acompanyades 
d’emocions genuïnes i de complicitat, buscant
l’equilibri fràgil entre dues persones.

En aquest espectacle, Circ Pistolet posa sobre la 
pista les seves experiencies més personals.

Veurem les influències del circ 
tradicional sota la coneguda 
fórmula del “més dificil
encara”, l’humor i la frescura típics 
del circ català i una posada en 
escena que beu directament del 
circ contemporani.

04 de juny de 2022
22.00 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 50 minuts

Quan no tocàvem 
de peus a terra
de la Cia Circ Pistolet





Tres personatges, que ens resultaran molt familiars, 
i una cadira gegant surten a prendre la fresca, 
provocant diferents situacions entre quotidianes 
i surrealistes que portades a l’extrem esdevenen 
còmiques. L’espectacle s’inspira en les àvies que a 
les nits d’estiu sortien (i en alguns pobles encara ho 
fan) a prendre la fresca i a comentar les anècdotes 
de la jornada, on qualsevol fet quotidià podia 
esdevenir una gran història. Tres personatges i el 
seu particular univers. Visual i amb poques 
paraules. Versió itinerant. 

05 de juny de 2022
11.00 h.

pl. de la Vila
Durada de l’espectacle: 50 minuts

A la fresca 
de la Cia Anna Confetti





Sabates de xarol, un escenari sobre rodes, un 
trampolí rescatat de l’oblit. Aquest showmann 
autèntic i atemporal per fi es troba amb l’arribada 
de la nova dècada daurada que tant ha esperat, els 
anys 20 són aquí. Un segle més tard! Són els nous 
anys bojos, destreses admirables, desafiaments 
perillosos, i és clar, no faltaran balls sensuals i 
seductors... tot de les mans (... i els malucs) del 
nostre inavaluable amfitrió. Piruetes, ‘malabailes’, 
proeses i ‘malapteses’. Elegància, extravagància, 
llums i lluentor. Preparint-se, la cosa es posarà 
ardent.    

05 de juny de 2022
12.00 h.

Carpa de la pl. del Mercat
Durada de l’espectacle: 45 minuts

White buttom 
de la cia Ramiro Vergaz





Pep Callau, és un artista que s’ha definit sempre a sí 
mateix com un treballador de l’espectacle. I és així, 
treballant per tot arreu, com ha escampat una 
frenètica activitat en el món del clown i de l’animació 
de carrer. 

Combina el seu rol de pallasso amb la de presenta-
dor i speaker de diversos actes. Fa deu anys que és 
l’animador de Can Barça, treballa amb diversos 
col·lectius amb capacitat limitades, amb les expedi-
cions de Pallassos sense Fronteres i és un gran 
col·laborador de la Mostra de Pallassos i Pallasses.

Pep Callau, 
presentador de la Mostra




