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i als nens se’ls expliquen acudits sobre la prima
de risc no riuran. No riuen de les segones inten-
cions. Segurament comencen a ensumar això

de les dobles lectures a la mateixa edat en què són ca-
paços de concebre una bona mentida. Aquesta trans-
parència dels primers anys es combina amb una ima-
ginació desbordant: de la mateixa manera que fabri-
quen monstres que s’alimenten de la pols de sota el llit
són capaços d’assegurar que amb quatre llistons es
pot fer una màquina del temps. No tenen sentit del ri-
dícul perquè no busquen donar bona imatge. Per ai-
xò, assistir a una funció com la del pallasso Marcel
Gros, amb Minuts, a la Sala Ramon Romagosa de Cor-
nellà, és un regal. El Festival Internacional de Pallassos
de Cornellà està en el seu apogeu.

Tornem als nens. Molts dels que omplen la Roma-
gosa són petits, i han d’anar al lavabo amb la mestra.
Tot fa olor de piruleta llepada i plastilina. El públic és
exquisit: l’un es posa el dit al nas, l’altra es grata. I
mentre ho fan, sense manies, s’entreguen com ningú.
Veure aquests nens és la prova més clara que, en el
fons, el Festival de Pallassos és una oportunitat per es-

polsar-se del damunt els mals rotllos. Qui sap si per fi-
car-se el dit al nas? Al nas de pallasso...

Mentre la canalla disfruta amb Marcel Gros, que els
parla d’un concepte tan abstracte com el temps, una
colla de joves participa en un workshop al Citilab, amb
el pallasso Fraser Hooper. Seran tres dies de feina. Hi
han anat per fer el pallasso, en el sentit més respectuós
de la paraula. S’estiren, es recargolen... I juguen a co-
ordinar el seu cos i coordinar-se entre ells. Provin,
provin: amb la mà dreta s’agafen el nas i, alhora, amb
l’esquerra, l’orella dreta. Té el seu què. I jugant, ju-
gant, aprenen que el quid està en la respiració: “Si el
públic sincronitza la respiració amb vosaltres és més
fàcil que rigui. Heu d’aprendre a trencar el ritme: si
contens l’alè, el públic també ho fa; si trenques la ten-
sió, el públic també respira alleujat. Ser pallasso és ser
capaç de crear i trencar tensió.” Desitgem, als pallas-
sos, que respirin tan bé com Marcel Gros. I al públic,
que pensi tan poc en la respiració com els nens. Per a
ells respirar, com tot, és natural. ❋
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a Cornellà
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Pallassos
Queda molta teca
encara del Festival
Internacional de
Pallassos de
Cornellà. No es
tanca fins
diumenge. S’ha de
fer el Matx
d’Improvisació, per
exemple: dos
equips de
pallassos que
lluitaran per
aconseguir el favor
del públic, que
serà jurat. El
programa complet:
www.festivaldepal
lassos.com.

T Brabants...
T Brabants
Fietsharmonisch
Orkest (Holanda)
actua a la Carpa del
Riure, a la vela del
festival (plaça
Catalunya)
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Dues cites cinematogràfiques
l Festival de Cine de Terror de Molins de Rei

s’enceta d’aquí a pocs dies, el 30 d’octubre. Ho fa
en les dates més propícies, al voltant de Tots Sants.
La secció oficial d’aquesta XXXI edició té aquests
títols: Crawl, de Paul China (Austràlia, 2011);
Devoured, de Greg Olliver (EUA, 2012); Excision,
de Richard Bates Jr. (EUA, 2012); Zombibi, de
Martijn Smits i Erwin van den Eshof (Holanda,
2012); Dunderland, de Finn-Erik Rognan i Nils J.
Nesse (Noruega, 2012); I am bad, de David
Rackoff (EUA, 2012); Masks, d’Andreas Marschall
(Alemanya, 2011); Modus anomali, de Joko Anwar
(Indonèsia, 2012), i Thanatomorphose, d’Éric
Falardeau (Canadà, 2012). El festival, que també té
un apartat dedicat al curtmetratge, es tanca el 4 de
novembre. Una altra cita del setè art es convoca a
Sant Feliu de Llobregat: la VI Mostra de Cinema
Àrab i Mediterrani. En aquest cas, comença avui,
26 d’octubre, i s’allarga fins al 29. Organitzada per
l’Associació Cinebaix, la mostra té seccions
diverses: País convidat –aquest any, el Líban–, Des
de l’altra riba, Dones als països àrabs i Típics tòpics.

FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI
XXXI edició
Dates. Del 30 d’octubre al 4 de novembre
Web. www.terrormolins.com

VI MOSTRA DE CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
País convidat, el Líban
Dates. Del 26 al 29 d’octubre
Web. www.cinebaix.com/mostra/mostra12

Dansa a la terra de la sal
l festival de dansa i moviment a la Catalunya

Central, Traç Dansa 2012, presenta aquest dissabte
a Cardona una nova proposta artística, amb les
actuacions de les companyies La Macana i
Proyecto D_Ruses. El Traç Dansa 2012 està
organitzat per Issimm Dansa, i es va obrir també a
Cardona, el mes de juliol passat, amb una actuació
a la Muntanya de Sal. La següent cita és la de
demà, i encara en queden cinc més, algunes a
Cardona i d’altres a Solsona. Issimm és una
plataforma cultural que treballa en la línia de
donar suport o engegar projectes
multidisciplinaris enfocats a la dinamització i
descentralització de propostes.

TRAÇ DANSA 2012
Companyies La Macana i Proyecto D_Ruses
Lloc i data. Cardona, 27 d’octubre
Web. www.issimm.com

Patrimoni del Vallès Oriental
l Parc Arqueològic i de Natura de Can Tacó,

entre els municipis de Montmeló i Montornès del
Vallès, s’inaugura demà. Es posa en valor, després
d’un llarg procés d’estudi –coordinat per l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica–, aquest jaciment
del primer moment de la romanització. Mons
observans (assentament romà de Can Tacó-Turó
d’en Roina) és un exemple dels primers
assentaments romans a Catalunya (segles II-I aC).
L’edifici, ara museïtzat, està estructurat en
terrasses sobre un dels cims del Turó de les Tres
Creus. Aprofitant la inauguració, estarà obert al
públic durant aquest cap de setmana.

MONS OBSERVANS
Jaciment de Can Tacó (Montmeló-Montornès)
Visites. Dies 27 i 28 d’octubre
Web. www.icac.net
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