
                         
 

2a EDICIÓ FIRA DEL CLOWN 
 

EL RETORN DE PEPA PLANA, DEL  
“CIRQUE DU SOLEIL” A VILANOVA DE LA MUGA 
 
 

El proper 25 de maig es durà a terme la 2a edició de la FIRA DEL CLOWN a Vilanova 
de la Muga. Un festival de pallassos, pallasses, música, circ i teatre que omplirà els carrers de 
la vila. Aquest festival va néixer amb la voluntat d'oferir una programació diversa, 
engrescadora i atractiva per a tots els públics i edats.  

 
En el decurs del dia s'oferiran diferents tipus d'espectacles i tallers tots ells relacionats 

amb el món del clown. Hi haurà una vintena d’actuacions distribuïdes en tres escenaris on hi 
podreu trobar les darreres creacions de companyies i actors de clown de gran renom com 
Claret Papiol, La Bleda, Circ Nic, Desastrosus Cirkus, Cia. Patawa.  

Però l’estrella d’aquesta segona edició serà, la pallassa catalana Pepa Plana, que farà 
la seva primera actuació en solitari a Europa, desprès d’iniciar l’any 2012 una nova etapa de la 
mà del Cirque du Soleil, amb la creació del nou espectacle “Amaluna” al Canadà. 
 
 Una de les novetats d’aquesta 
edició serà l’entrega d’El Pallasso de 
l’Any, guardó que premia iniciatives, 
projectes, activitats i professionals que 
destaquen per la seva importància, tra-
jectòria o repercussió en el món del pa-
llasso i/o en la Fira del Clown de Vilano-
va. 
El Pallasso de l’Any és un premi honorí-
fic, amb cap dotació econòmica, però 
amb la importància que la decisió del 
guanyador la pren la pròpia comissió 
organitzadora de la Fira.  
En aquesta primera entrega seran dos 
els premiats, el Pallasso de l’Any 2012 
recaurà a l’artista Claret Papiol funda-
dor al costat de Tortell Poltrona, de la 
mítica parella dels anys 80, GERMANS 
POLTRONA, per creure en el projecte de 
la Fira del Clown des de la primera edi-
ció i, enguany, l’artista mereixedora del 
Pallasso de l’Any 2013 serà la Pepa 
Plana, pallassa reconeguda per la seva 
trajectòria, per la seva qualitat i carisma 
a l'escenari, per destacar la tasca impor-
tant en pro de la dona pallassa i la pro-
jecció del català amb el seu últim espec-
tacle amb la companyia Cirque du Soleil.     
       (Pepa Plana, adalt, i Claret Papiol, abaix) 
 
L’altre novetat, serà la col·laboració de l’Associació Gironina de Teatre (AGT), que organitzarà 
la primera Trobada de pallassos i pallasses professionals dins el marc de les activitats de 
la Fira del Clown, amb l’objectiu de definir quines poden ser les futures propostes de 
cooperació entre l’entitat i la Fira. Seran els mateixos pallassos del territori els que podran 
aportar les seves inquietuds i les seves necessitats per concretar aquesta col·laboració, una 
vegada la Fira i l’associació s’han mostrat predisposades a treballar en comú.  



                         
 
 
Un espai de trobada on totes les aportacions seran benvingudes. L’Associació Gironina de 
Teatre moderarà i coordinarà aquest esdeveniment. Aquesta iniciativa també comptarà amb la 
participació de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) col·laborant en la 
difusió de la Trobada, i també del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que 
en dóna el seu suport.  

 
 L’escenari més dinàmic, obert i participatiu dins la Fira, 
és l’Escenari Clown Express, un escenari exterior que 
acollirà durant tot el dia un seguit de propostes escèniques de 
petit format que faran del clown una petita festa de d’humor. 
Per a participar, les propostes han tingut que passar un seguit 
de requeriments, que siguin de petit format i molt directes, 
que no requereixin un gran desplegament tècnic, que no 
sobrepassin una duració aproximada de 10-25 minuts, 
pensades per a un públic familiar i que s’hauran executaran en 
un escenari de 4x4m. Els participants d’aquesta segona edició 
del Clown Express són: Cia. Fes-t’ho com vulguis, Taller de 
Circ de l’Escola municipal Ramon Muntaner, Cia. 
Pipiloteo, Cia. ClinClonClown, Cia. Patawa, Cia. 
Martademarte, Lucas Escobedo i Pino Steiner, Cia. 
Bergamotto & Co, Cia. Experiments Teatrals 
Empordanesos, Cia. MonArt i Tobias Stein.  
 
 La Fira del Clown de Vilanova de la Muga és una plataforma de mercat, especialitzada 
en espectacles de pallassos i per extensió a les diferents arts escèniques que en formen part, 
com el circ, la música i els malabars. Una fira que poc a poc es va convertint en un referent 
per a la professió de pallassos de les Comarques Gironines i la resta de Catalunya. 
 Un dels seus propòsits és, des d’aquesta segona edició, divulgar el valor artístic de l’art 
dels pallassos a tots els públics, per això, paral·lelament a tots els espectacles, s’organitzen 
tallers diversos, artístics, d’altres activitats que contribueixen a crear un ambient festiu a la 
població de Vilanova de la Muga i aconseguir que la Fira arribi a tothom, com poden ser el 
Taller de Clown de carrer impartit per Claret Papiol, un Taller de màscares a càrrec de 
Ventura&Hosta, un Taller de maquillatge i un Taller de Circ. 
 

Tots els espectacles seran 
gratuïts a excepció de l'obra 
“Giulietta” de Pepa Plana, que 
amb un aforament limitat, el 
preu de l’entrada és de 10€ 
comprant-les anticipadament a 
l’Oficina de Turisme de Peralada 
o bé 12€, si s’adquireixen el 
mateix dia, en el Punt 
d’Informació de la fira.   

 
Us convidem a gaudir el 

màxim de les atractives 
propostes que us oferim. Volem 
que tothom surti al carrer per maquillar-se, riure, divertir-se plenament amb l’espectacle. 
L’esperit d’aquesta segona Fira del Clown està plena de solidaritat, d’il·lusió, de sinceritat, de 
màgia, de positivitat….per tant, no hi falteu!!! 

 
INFORMACIÓ sobre els horaris, inscripcions i venda anticipada d'entrades A la web 

www.peralada.cat, al facebook /clownvilanova o bé, al telèfon 972 53 88 40 del Centre de 
Turisme Cultural Sant Domènec. 


