L’any 2003 neix la Companyia Pallassos, fundada per en Joan
Genevat i la Maria Illa, tots dos ja integrants del grup d’animació
infantil

Els4gats,

on ell fa de clown i ella hi

canta des de l’any 2000.
A en Joan li surt l’oportunitat d’animar les
tardes

d’una

ludoteca

de

Granollers,

i

enreda la Maria per començar un nou
projecte, que serà el que avui coneixem com
la

Companyia Pallassos.

En aquestes primeres actuacions, en Joangi i la Tina entretenen la
mainada

amb

gags

clàssics,

jocs,

contes,

improvisacions i números de collita pròpia,
amb els quals fan passar una bona estona
als nens i nenes.
De seguida vam veure que el petit format
de dos pallassos i una senzilla posada en escena
podria funcionar molt bé a l’hora de fer
animacions infantils, i ens hi vàrem llençar de
cap, començant a rumiar com ho podíem fer per dur a terme el
projecte que teníem en ment.

Què millor que dos pallassos per animar una festa d’aniversari o una
festa de barri, per celebrar un acte en una entitat o en una escola,
per animar una plaça durant la festa major o per celebrar el Nadal,
la primavera, el Carnestoltes, la Castanyada...
A la societat on vivim, plena
de pressa i maldecaps, calen
estones de riure i passar-s’ho
bé. La Companyia Pallassos
neix i creix amb la voluntat
d’animar

els

moments

importants de les persones i
les famílies. Poder fer

que

recordin aquell dia amb un
somriure és el que ens dóna l’energia per evolucionar.

La gran festa
Amb totes aquestes idees, ens vam
posar, doncs, a treballar per crear un
espectacle, i va sorgir “La gran festa”.

És

el

primer

dels

nostres

espectacles. En Joangi i la Tina,
a través de gags curts i senzills
enllaçats amb molt bon humor,
fan passar una bona estona als
petits i també als més grans.
Hi ha música, riures, confeti,
jocs

amb

diversió.

globus

Apareix

i

molta

la

nostra

mascota, la Zumzum, i entre
tots expliquem un conte amb la
Tina, mentre en Joangi fa de
“La gran festa” a casa d’un particular.

les seves. Una gran festa està
assegurada!

La

Companyia Pallassos

es va començar a donar a conèixer a

través d’algunes empreses de manejament de la comarca, i sobretot
a través del boca-orella dels particulars, famílies, amics, escoles,
associacions, empreses, barris...
A un bon ritme, i sense pensar-nos mai que fos així, ens van anar
sortint actuacions.
Hem treballat per a força entitats a
Granollers, com per exemple els Xics, els
Escoltes o el Xiprer; per a escoles bressol,
com ara Els Rossinyols; per a escoles de
primària, com per

exemple

el

CEIP

Ponent o l’Escola Jardí.

“Jo vull ser” a la Porxada.

Hem animat el centre de la ciutat en diversos actes, hem actuat en
barris com el de l’Hostal i també hem fet els nostres espectacles en
moltes cases de particulars. Hem actuat a Granollers i a altres
poblacions vallesanes però també arreu de Catalunya, des de
Barcelona capital fins al Maresme, passant per les terres de Girona i
Puigcerdà.

Hem

treballat

per

a

diverses empreses, com ara la Puça
o Àmbit, i també a l’espai natural
de Sant Miquel del Fai, on actuem
de manera regular.
De mica en mica, cap al 2004,
vàrem anar definint la nostra imatge corporativa, i
vam crear uns tríptics informatius i una pàgina web:

www.companyiapallassos.com
L’hem renovat dues vegades, i el 2013 amb motiu dels

10 anys n’estrenem una nova versió, amb un disseny més modern i
actualitzat.

Quan el primer espectacle ja funcionava, vam decidir ampliar l’oferta
per cobrir la demanda d’un públic més petit i potser el més difícil
per als clowns: l’infantil, de 2 a 5 anys.
D’aquesta

manera

neix

al

2005

La Joangitxeta vermella
un

espectacle adient per als més petits: “La
Joangitxeta vermella”.

Espectacle

en

el

qual

en

Joangi i la Tina tenen la
missió

d’explicar

el

clàssic

conte de la Caputxeta de la
manera més esbojarrada que
us

pugueu

Endevineu

imaginar…

qui

serà

la

Caputxeta?
En aquest espectacle hi ha
música, disfresses, dolçor i
alegria.

Els

nens

i

nenes

viuenen directe com els dos
pallassos expliquen el conte
“Joangitxeta vermella” a casa d’un particular.

amb la seva ajuda.

La Companyia Pallassos creix també en personal, ja que hi ha èpoques
de l’any que no donem l’abast.
S’incorporen
nosaltres

dues

a

treballar
parelles

més

amb
de

pallasses: la Samfaina i la Filomena
i la Zuki i la Tika. En ocasions,
també la Taronja i la Verda, que es
faran seus els nostres espectacles i
actuaran quan en Joangi i la Tina
no puguin ser a dos llocs alhora.
Tot i així, les nostres col·laboradores
ho seran durant pocs anys. Al 2012 tornarem a ser dos pallassos.

Cap al 2008, molts dels nostres “seguidors” ja han vist els dos
espectacles,

Jo vull ser
És un espectacle pensat per
a nens a partir de 7 anys, ja
que

té

més

argumental
anteriors.

complexitat
que

els

veiem

en

Hi

i

tenim

la

necessitat

i

inquietud de crear un espectacle nou,
més elaborat, on es pot palpar l’evolució
de la Companyia quant a experiència i
personalitat. Neix el “Jo vull ser”.

Joangi i la Tina fent de
bombers, cantants, metges,
directors d’orquestres molt
animals, animadors...
Tot per decidir què voldran
ser

quan

través
els

siguin

d’aquest
nens

grans.

A

espectacle,

poden

tenir

diferents punts de vista i fer
una divertida reflexió sobre
la clàssica pregunta: I tu què

“Jo vull ser” a la carpa de l’Ascensió de Granollers

vols ser quan siguis gran?

Com a companyia, durant el nostre dia a dia, procurem ser el
màxim de seriosos i responsables. Per a nosaltres, el compromís amb
el client i amb els infants és el més important, i per tant mirem
sempre que tothom quedi satisfet, des del moment que es posen en
contacte amb nosaltres via telefònica o via correu electrònic, fins que
acabem el nostre espectacle i sonen els aplaudiments.
Responem amb celeritat els correus electrònics o trucades, som
puntuals, venim amb temps per veure el lloc on hem d’actuar i
procurem que els nens i els no tan nens recordin amb alegria l’estona
que passen amb nosaltres. També intentem presentar uns preus
competitius i assequibles per a les economies més modestes.

Ens adaptem a espais molt diversos, tant llocs molt estrets com
grans escenaris. Tenim equip de so propi i duem una petita
escenografia amb unes cortines i una pista sempre amb nosaltres.
El nostre estil és fresc, directe, esbojarrat i amb un toc de cabaret.
Ens caracteritza el contacte directe amb el públic, no ens fa por
sortir del guió per tal de fixar uns moments la nostra atenció en
alguna cosa que passa durant un
instant, sempre tornant com qui no
vol la cosa al fil de l’espectacle. Els
nostres

clowns

són

propers,

de

distància curta.
En Joangi és més sapastre i barroer,
la Tina més dolça i primmirada,
però tots dos són enèrgics i alegres.

Durant aquests 10 anys la Companyia Pallassos n’ha vist i n’ha
fet de tots colors. Hem actuat per tot Catalunya, a carrers, places,
escoles, cases, pisos, patis, jardins, parcs, ludoteques, restaurants,
pavellons i centres cívics.
Hem

fet

espectacles,

hem

animat

aniversaris,

celebracions

i

inauguracions i hem organitzat jocs, gimcanes i jocs d’aigua. Hem
pintat cares, hem fet globuflèxia, hem amenitzat correaigües, i
cercaviles. Hem gaudit molt, hem treballat molt, ens hem il·lusionat i
desesperat, hem patit, hem rigut i, el més important, hem fet riure.
És per tot això que la nostra intenció al 2013 va ser celebrar la
nostra trajectòria a través d’un espectacle nou: CELEBREM!, que
vam estrenar a l’octubre d’aquell any, i amb el qual la nostra intenció
va ser fer un salt qualitatiu i resumir així aquests deu anys de
trajectòria i experiència en el món dels espectacles infantils.

CELEBREM! És un espectacle on dels nostres clowns, en Joangi i la
Tina, fan un treball més profund i teatral. És al Celebrem! On
CELEBREM!
Una mica avorrits a la seva

apareix reflectit tot el que hem après
durant aquests anys actuant.

oficina, en Joangi i la Tina

Durant l’espectacle, i a causa d’una sèrie

e stroben desbordats de

de circumstàncies, els dos clowns hauran

cop. Reben molts
missatges, els demanen
ajuda. Quins nervis! Quin
rebombori! Sort en tindran

de tornar a aprendre com és això de
celebrar una festa, amb l’ajuda del públic.
Subtilment es tocaran temes com la

d’un llibre màgic, del

solitud, la marginació, els valors o la crisi

públic i de grans dosis

d’aquests, la família, la convivència, el

d’humor! Esteu a punt?
Serà una aventura
trepidan ton els nostres

treball en equip, el respecte, l’amistat, el
compromís...ah, i tothom haurà de cantar
amb nosaltres!!

pallassos s’hauran de
redescobrir, reaprendre i
reinventar per evolucionar
i superar-se. Som-hi,
celebrem!

En

aquest

espectacle

col·laboració
d’amics
d’artistes,

i
per

tal que quedés més ric pel que fa a idees i
aportacions

fresques.

L’escenografia,

la

música, el vestuari i el guió estan més
treballats,

de manera que fem un pas

endavant respecte als altres espectacles,
però sense perdre la nostra essència i
senzillesa.
La direcció escènica és de l’Eva Pérez, el
vestuari de la Mar Aumedes i el nostre
tècnic en Frederic Font.

vam

buscar

la

2014 Ja fa uns anys que col·laborem estretament amb l’espai
natural de Sant Miquel del Fai, on hi actuem de manera regular
alguns diumenges al mes, fent els nostres
El conte del Ratpenat
Els Pallassos estan
emocionats de ser a Sant
Miquel del Fai, hi ha tantes
coses per veure! En Joangi
el que més volé s fer un
picnic, i la Tina només vol
que trobar animals. Enmig
de moltes peripècies, entre

espectacles.
Al 2014 decidim que hem de crear un
espectacle especial per aquest espai tant
bonic, i utilitzem el conte: “El ratpenat de
Sant Miquel del Fai”, de l’Enric Larreula i
il·lustracions de Jesús Gabán.
En Joangi i la Tina, amb l’excusa de ser a

tots aprendran a reciclar,

un entorn natural, també aprofiten per

i coneixeran els animals

fer pedagogia. Com que el Joangi no sap

més típics dels boscos
catalans.
És un espectacle molt
participatiu, fresc i
educatiu, envoltats de
natura.

reciclar,

les

famílies

l’ajudaran

a

aprendre’n,
i entre tots
segur

que

aprendrem
moltes coses

d’aquest tema enmig de rialles. Amb la
col·laboració dels nens i nenes que
visiten el Parc, els pallassos explicaran el conte del Ratpenat i tots
junts coneixeran animals del bosc. És una manera ideal de passar un
matí de diumenge en família!

2015 Des de fa un temps, la Companyia Pallassos també col·labora
amb l’Associació La Cívica de Corró, i moltes vegades anem a fer els
espectacles. Una de les festes més sonades d’aquesta entitat és la
Castanyada, i és per això, que en Joangi i la Tina es decideixen per
crear un altre espectacle: “El conte de la Castanyera”.

El conte de la
castanyera
Ideal en temps de
castanyes i bolets,
d’octubre a novembre. En
Joangi i la Tina us faran
gaudir com mai d’aquesta

Una

manera

esbojarrada

d’explicar

la

història de la senyora que ven castanyes a
la plaça de la ciutat. Si voleu riure de
valent mentre festegeu la castanyada, no
us podeu perdre la història del Joangi i la
Tina.

Trobareu

un

Joangi-castanyera

d’allò més divertit, que farà anar de

festa tan especial,

corcoll a la Tina, que serà la que narra la

explicant-vos el conte de la

història amb l’ajuda dels nens i nenes. Un

castanyera amb uns girs de
guió i un toc d’humor ben
original!

espectacle

amb

molta

música

i

bon

ambient per animar els dies de tardor.

I la Companyia no descansa, sempre rumiant noves aventures i
trapelleries per fer. Ben aviat compartirem les nostres noves idees
amb vosaltres!

