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qualsevol ésser humà.
 Quan Visniec va escriure aques-
ta obra estava pensant en actors. En 
canvi, a la versió de Simó no hi ha ac-
tors que facin de pallassos, sinó pa-

¿Pot, la quarta paret d’un teatre, 
mantenir a ratlla un pallasso? El 
director Ramon Simó opina que 
sí i per això s’ha atrevit a bregar a 
l’escenari de la Sala Muntaner amb 
«l’anarquia natural» no d’un, si-
nó de tres d’aquests personatges. 
Jordi Martínez (Filippo), Monti (Ni-
collo) i Claret Clown (Peppino) pro-
tagonitzen des d’ahir fins al 10 de 
gener Petita feina per a pallasso vell, 
una mostra del millor teatre de 
l’absurd del dramaturg romanès 
de moda, Matéï Visniec.
 Però ¿és un espectacle per riure? 
«Bé...–contesta Monti–. És teatre». 
Ramon Simó salta ràpidament a 
traduir el pallasso: «Vol dir que és 
més seriós». L’argument és una bar-
reja entre una de les entrades més 
habituals del circ clàssic (la del pa-
llasso que interromp la funció per 
demanar feina) i una versió surrea-
lista d’El mètode Grönholm.
 Tres pallassos que es troben a 

etat per demostrar la seva superio-
ritat per aconseguir el que pot ser 
l’última feina de la seva vida els fa-
rà treure enfora la part fosca, el con-
flicte i la incoherència que habita en 
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El costat fosc del pallasso
Jordi Martínez, Monti i Claret Clown presenten ‘Petita feina per a pallasso vell’ a la 

Sala Muntaner H Ramon Simó dirigeix una obra tragicòmica del romanès Matéï Visniec

llassos que fan de si mateixos. No hi 
ha distància entre l’actor i el perso-
natge, ni tan sols en el cas de Jordi 
Martínez, més conegut pel seu tre-
ball a televisió (Ventdelplà, El cor de 
la ciutat) però que a finals dels anys 
90 va actuar en tres muntatges de 
circ de la companyia Monti&Cia. 
«Sempre he dit que en Jordi era un 
bon pallasso carablanca», assegura 
Monti.

Un còctel explosiu

Si Jordi Martinez Marti és el cara-
blanca manipulador, Monti és l’au-
gust aparentment innocent (com 
el que sol interpretar a les pistes 
de circ) i Claret Clown (membre de 
l’històric duo Germans Poltrona 
juntament amb  Tortell Poltrona), 
el llest i elegant. Tots tres, combi-
nats amb la literatura surrealista i 
onírica de Visniec donen un còctel 
explosiu que, abans de la seva es-
trena a Barcelona, ja va ser aplau-
dit pel públic del Teatre Alegria de 
Terrassa.
 «El pallasso no existeix si no hi 
ha conflicte, si no hi ha ridícul –as-
segura Claret Clown–. És un perso-
natge que no ha encaixat mai en 
la societat perquè molesta, es riu 
de coses de les quals se suposa que 
no toca  riure’s i que sempre va a la 
contra». Ramón Simó apunta que 
el circ i els pallassos són gèneres 
que, «com el Guadiana», aparei-
xen i desapareixen: «A poc a poc, la 
gent tornarà al circ i al clown». H

DE LA PISTA DE CIRC A L’ESCENARI TEATRAL

les acaballes de la seva carrera res-
ponen a un anunci de feina i coin- 
cideixen en una sala d’espera, on re-
memoraran els temps en què eren 
els reis del circ. No obstant, l’ansi-

33 Amb bon humor 8 Jordi Martínez, Ramon Simó (director), Claret Clown i Monti, d’esquerra a dreta.
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