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Pepa Plana a ‘Giulietta’, una personal interpretació de la tragèdia shakespeariana
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Vuits i nous i cartes que no lliguen
1. Els buits del vuit i el nou

La novena edició del Festival In-
ternacional de Pallassos de Cornellà
(21 al 29 d’octubre) ha evidenciat l’a-
greujament dels múltiples desencerts
que el llasten, especialment del 96 en-
çà. En un article titulat Cornellà, mon
amour (AVUI, 9.5.96), un servidor con-
fessava l’admiració pel miracle que en
les passades edicions el Festival hagués
arribat a bon port sense capità ni ti-
moner; és a dir, sense direcció artísti-
ca. Però els miracles no se solen repe-
tir i la vuitena edició (1998) ja va
provocar un fort escorament de la
nau: nul·la qualitat dels espectacles
per a escolars, evitable coincidència
de dates amb el festival Trapezi i, so-
bretot, una programació de la qual se
salvaven la gala Euroclowns i molt
pocs espectacles més.

Enguany, el vaixell escorat ha co-
mençat a fer aigües: tant la quantitat
com la qualitat dels espec-
tacles han caigut en picat,
la distribució horària ha
semblat feta a la babalà i,
llevat el ple de les dues
sessions Euroclowns, l’as-
sistència ha estat molt
minsa en general. D’altra
banda, les funcions per a
escolars sembla que s’han
ressentit de la poca sinto-
nia entre el Festival i l’Ins-
titut Municipal d’Ensenya-
ment. Mala peça al teler, si
es malbarata l’ocasió de
formar espectadors.

2. El nou
Dissabte 21, concert de
música de circ a càrrec de
l’Associació Musical Ciutat
de Benicarló dirigida per
Pablo Anglès. Al progra-
ma, clàssics com L’entrada
dels gladiadors, El xiulador i
el seu gos, les marxes del
Circ de Moscou i el Festival
de Montecarlo, un home-
natge a Nino Rota, la ban-
da sonora de L’espectacle
més gran del món i 11 com-
posicions de Carmino
d’Angelo. “La música de
circ és tan definitiva com no la va co-
nèixer Richard Wagner”, va escriure
Joan Salvat-Papasseit. Certament, tan-
cant els ulls, el sord escenari de l’Au-
ditori de Cornellà s’omplia d’acròba-
tes, trapezistes, cascadors, pallassos,
feres, cavalls, elefants i patinadors,
però, enfrontats a un repertori inha-
bitual, els 55 integrants de la banda
van brillar més en les marxes que en
els tempos lents i van desafinar estri-
padament peces tan emotives com La
Strada, de Rota, i el Limelights, de Cha-
plin. Algú es va descuidar de passar-los
la partitura de l’ Himne del Festival, que
els escassos espectadors hauríem
agraït de tot cor.

Marcel Gros i Teiatru van estrenar
CD Clowns, un espectacle agarbuixat,
farcit de situacions no resoltes i pro-
tagonitzat per dos pallassos i dues pa-
llasses de construcció imprecisa, que
va deixar bastant fred el públic de la
carpa –per cert: ¿per què aquesta
provinciana denominació de Grand
Chapiteau?–. Una mala fortuna sem-

blant va tenir Clòwnica humana (espec-
tacle per a infants muntat per Marcel
Gros, La Tal, Teatre Mòbil, Teiatru i La
Puça), un collage de personatges i si-
tuacions extrets del repertori habitual
dels grups integrants que no sembla-
va tenir més ambició que omplir mi-
nuts i que, almenys en la sessió de
dilluns 23, va relliscar sobre la poca
canalla assistent.

Els kirguizistanesos Krasky Vostoka
ens van donar gat per llebre amb un
seguit de situacions –no pas entrades
pròpiament dites–, potser adequades
per a escolars, en què brillava més el
vestuari que no els gags ni l’anunciat
mestratge acrobàtic dels personatges.
A la mitjanit del mateix dijous els
aragonesos Nasú ens engaltaven ¡Al
abordaje!, anacrònica peça de teatre de
conscienciació social defensada amb
convicció i ganes pels quatre intèr-
prets, de la qual voldria que algú

m’expliqués què té a veure amb els
pallassos. A la sortida m’adonava que,
fins al moment, el millor havia estat la
Nit Sahrauí presentada dimecres per
Pallassos Sense Fronteres amb el curt
Laila, de Sílvia Munt, i les actuacions de
Comediants, Poltrona i la parella de
pallassos saharians Selma i Mohamed.

Per problemes d’agenda, divendres
em vaig perdre El nàufrag, del txec Bo-
leslav Polivska, espectacle del qual he
recollit opinions divergents, des dels
que s’hi van adormir fins als que cre-
uen que és una idea profundament
humana servida amb format equivo-
cat. Polivska es va endur una menció
especial per, entre altres mèrits, ser un
clar exponent d’una generació d’in-
tel·lectuals txecs que, des de la creació
artística, van lluitar per la llibertat.

Els francesos BP ZOOM van triomfar
amb un espectacle molt rodat i ple de
troballes dignes d’una antologia de
pallassos. Pletòrics de matisos i in-
tencions, Bernard Collin i Philippe
Martz dibuixen dos excèntrics virats

de clown i august que plantegen i re-
solen les situacions més diverses sense
fissures ni caigudes de ritme. Així ho
va entendre el jurat, que els va atorgar
el Nas d’Or per l’execució mil·limètri-
ca i el sentit de globalitat expressiva
que apliquen als seus referents au-
diovisuals.

Pepa Plana va tenir l’admirable co-
ratge d’estrenar Giulietta, un solo in-
terpretatiu que, tot i que encara ne-
cessita una mica de rodatge i revisió
dramatúrgica, va revalidar la solidesa
i la immediata empatia d’aquesta
pallassa.

3. Un festival paral·lel
Com passa en totes les especialitats de
circ, a un pallasso li és més fàcil mun-
tar una entrada de 10 minuts que no
pas un espectacle sencer. Això no des-
diu la mitjana de gran qualitat dels
pallassos de la gala Euroclowns, espe-

cialment Bello Nock, artista d’il·lustres
antecedents familiars que aquí es va
diversificar en diverses aparicions i es
va posar el públic a la butxaca amb,
entre d’altres encerts, les perfectes
acrobàcies còmiques al llit elàstic.

Olli Hauenstein em va agradar més
tot sol a Cornellà 94 que no pas ara amb
la seva companya Illi Holiday: les apa-
ricions d’Illi & Olli no els han definit
com a gaire cosa més que com una
simpàtica parella de pallassos. Per la
seva banda, els alemanys Collins Brot-
hers van presentar un reeixit número
de trapezi còmic i un altre, més dis-
cret, d’autòmat boxador. Tony Alexis &
Jeanette van brodar la hilarant entrada
del restaurant italià i la Tony Alexis
Family es va expressar amb el llen-
guatge més ranci dels pallassos de tra-
dició espanyola. Prometedors però en-
cara sense grapa em van resultar els
belgues Okidok2, l’aposta més con-
temporània d’un llarg programa que
va comptar en tot moment amb el
coixí dels deu músics dirigits per Car-

mino d’Angelo i que va tenir el toc més
tendre amb el bretó Pieric i el seu ca-
vall Grumet, un número ja vist a Eu-
roclowns 98.

4. Cartes que no lliguen
En resum, una edició molt fluixa que,
vistes unes quantes pàgines d’Internet,
posa seriosament en qüestió que el de
Cornellà sigui el millor festival euro-
peu del gènere. No em sembla honest
de carregar els neulers a la manca de
pressupost quan la falta de ganes i
d’imaginació són tan evidents. No
parlo pel reduït equip humà, que em
consta que edició rere edició intenta
l’impossible per salvar els mobles, sinó
de la inexistència d’una línia progra-
màtica i d’un mínim equip permanent
que, a les ordres d’un director artístic,
treballi durant els dos anys que sepa-
ren una edició de l’altra. Enguany ha
fet la impressió que tot era improvisat:

la informació ha arribat
tan tard que l’absència de
programadors i de públic
ha estat la més espectacu-
lar de tota la història del
Festival; la desconnexió
amb l’Associació de Circ
de Catalunya i amb altres
festivals ha estat total
–s’han tornat a trepitjar
dates, aquest cop amb el
de Mim de Reus–; la ciutat
ha continuat vivint d’es-
quena als pallassos; l’A-
juntament ha editat i pre-
sentat un excel·lent llibre
del professor Joan Min-
guet (Història del Festival de
Pallassos de Cornellà, que,
per cert, apunta set punts
de reflexió per millo-
rar-lo), un llibre llaminer
que el públic que ha cir-
culat pels quatre espais
d’actuació ni tan sols ha
vist –si a l’última de les
vuit jornades es va instal-
lar un punt de venda a la
carpa és perquè el dia
abans un servidor es va
exclamar ostentosament
d’aquest greu descuit–. La
llista de disbarats es po-

dria allargar amb l’endèmic menyste-
niment als pallassos del país –als
quals, per exemple, es neguen els abo-
naments col·lectius– o amb el greuge
comparatiu que significa, econòmica-
ment i infraestructuralment, el mega-
luxe de la producció Euroclowns (cai-
xets, nombre d’artistes, orquestra en
directe, programa de mà, etc.) respecte
a la precarietat de mitjans amb què ha
arribat a l’estrena CD Clowns, de Marcel
Gros i Teiatru, inicialment una pro-
ducció del Festival, en realitat quatre
actuacions pagades a baix preu.

Si a tot això hi afegim el trencament
conceptual amb els orígens evidenciat
amb l’atorgament del Nas d’Or Hono-
rífic a Miliki per la seva carrera de pa-
llasso i els seus èxits audiovisuals, les
cartes no lliguen de cap manera (con-
sultin El payasito i el clown, un paper
publicat pel I Festival). O s’inicia un
immediat procés de refundació, o
aquest Festival està dat i beneït. Però,
com diu el seu mateix himne, per
capgirar-ho tot fa falta tenir nassos.


