
Estic convengut que Leo Bassi 
ha sabut fer-se seva I'essencia 
del pallasso. Amb una persona- 
litat molt singular, forjada a tra- 
ves d'una bona colla de genera-
tions, es capag d'improvisar les 
solutions mes agosarades per a 
les seves propostes d'especta- 
cle. Bassi fou I'estrella absoluta 
del Festival de Pallassos de Cor-
nelia, tant en les intervencions 
en locals tancats com en les 
actuations a I'aire lliure. Bassi te 
un estil en aparenga agressiu i 
violent, perd sempre a la base 
de la seva esborrajada actuacid 
hi ha un Hast impressionant 
d'humanisme que mante verti-
cal el sentit de I'espectacle. Ha 
abandonat la pista del circ, perd 
ha sabut trobar una nova dimen- 
sio al gest del pallasso. El seu 
numero de domador d'excava- 
dores entre els blocs de pisos de 
la plaga de Catalunya de Corne-
lia va ser senzillament antologic, 
d'una gran eficacia dramatica i 
generador de tota una filosofia 
de la contemporaneitat. Anotem 
la seva sensibilitat per convertir 
en homenatge als pallassos des- 
apareguts —als quals afegi Se-
bastia Gasch i Xavier Fabre- 
gas— bona part de la seva ac-
tuacid, i I'extraordinaria facilitat 
per transformar en espectacle 
qualsevol fet que li fos proxim.

PARIS BONJOUR. Theatre Ma- 
narf. Escrit, muntat i interpre- 
trat per Jacques Templero. Amb 
la col laboracio de Madeleine 
Senn. Cornelia, II Festival Inter-
national de Pallassos, 20 de 
marg.

Jacques Templero es un pallas-
so manipulador d'objectes. Com 
un titellaire busca comunicar el 
seu humanisme a traves de mi- 
nusculs objectes concrets, ja si- 
guin petites joguines o ninotets 
d'argila. Templero munta el seu 
joe com un infant i esdeve crea- 
dor absolut del seu univers; ell 
n'es I'amo, ell hi dicta les nor- 
mes i hi imposa la seva voluntat. 
Sovint es tendre amb els seus 
personatges, pero des de la seva 
omnipotencia es tambe cruel i 
dur. La seva poetica posa en 
primer pla I'humanisme ingenu i 
Primari del pallasso.

DR. HOT & NEON. Bill Galvin i 
Steve Mock. Cornelia, II Festival 
International de Pallassos, 20 de 
marg.

Aquesta parella treballa un tipus 
d humor pla i senzill basat en la 
sorpresa i el neguit dels exerci- 
Cls malabars. Estableixen una 
relacio directa amb el public per 
a via de la complicitat. Possible- 
Ttent els problemes de llengua 
van limitar I'eficacia de I'espec-
tacle.

L'oncle Vania, pel Teatre Gorki, de Leningrad. 
L'academicisme es menja la subtilesa txekhoviana. 
(Foto: Barcelo.)

THE LAST SHOW. Teatret La 
Lluna: Brigitte Christensen i 
Marco Di Stefano. Cornelia, II 
Festival International de Pallas-
sos, 22 de marg.

Possiblement aquest espectacle 
sigui una mostra clara d'un ge- 
nere en decadencia. La parella 
protagonista parodia un ultim 
espectacle impossible de realit- 
zar. L'humor no es I'adequat, els 
numeros no interessen i tot es a 
la vora del desastre. El Teatret 
La Lluna fa una patetica reflexio 
sobre el mon dels pallassos, 
perd no acaba de lligar els ele-
ments que fa servir en el joc, i 
I'espectacle, sense cap interes, 
es torna contra ells mateixos.

CONFUSION de Pierre Byland, 
sobre una idea de Jacques Le- 
coq. Compagnie Les Fusains: 
Pierre Byland i Mareike Schnit- 
ker. Mascaras: Seefeldt i Sarto-
ri. Direccid: Pierre Byland. Cor-
nelia, II Festival International de 
Pallassos, 21 de marg.

Aquest espectacle es practica- 
ment igual a la conferencia-es- 
pectacle que Jacques Lecoq do-
na al Teatre Romea dins el Con- 
gres Internacional de Teatre de 
I'any passat. De fet, Byland ja ho 
anunciava al programa. Cal dir, 
perd, que li falta aquella sorpre-
sa continua —una indefinible 
manera de fer— que Lecoq sa- 
bia donar a la seva feina, i troba 
una mena de prolongacio en 
utilitzar dos personatges, amb el 
joc dels quals la demostracio 
queda forga arrodonida.

GRAN PAVESE VARIETA: Patri- 
zio Roversi (presentador), Mau- 
rizia Giusti (Syusy), Eraldo Turra 
i Luciano Manzalini (els bessons 
Ruggeri), Stefano Bicocchi (Vi-

to), Olga Durano (Wilma Olga) i 
tres musics. Cornelia, II Festival 
Internacional de Pallassos, 23 de 
marg.
Amb un humor farsesc i embo- 
git, aquest grup italia presenta 
un espectacle obert —que ad- 
met qualsevol mena d'afegits, 
supressions i col-laboracions—, 
parodia dels espectacles de «va- 
rietats» en els quals el pallasso 
ha estat llargament protagonista 
despres d'abandonar I'envelat 
del circ. El genera es a les acaba- 
lles i els membres del Gran 
Pavese el caricaturen fins al sar- 
casme.

DISSABTE HO DIREM. Pallassos 
Catalans: Japo, Dr. Sole, Marce-
line i Sylvestre, Jordi Jane, 
Companyia Infima La Puga, Cla-
ret Papiol i d'altres. Orquestra 
Tirotitaina. Cornelia, II Festival 
Internacional de Pallassos, 22 de 
marg.
Aquest espectacle, que en prin- 
cipi havia de ser reivindicatiu, 
quasi una declaracio de princi- 
pis —o de finals, segons com es 
miri— de gairebe vint anys de 
nous pallassos Catalans, es va 
convertir en una mena de mos-
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tra, un mosaic no prou significa- 
tiu, que reuni actuacions i ten-
dencies molt diverses. Tres in-
tervencions van donar gruix a 
I'espectacle: Japo, amb un hu-
mor de tendencia cerebral; Mar-
celine i Sylvestre, que inclouen 
senzills exercicis malabars en 
I'actuacio i saben donar-hi un to 
de fina fantasia; la Companyia 
infima La Puga, que saben esti- 
rar fins al mateix absurd les 
situacions inicials mes quotidia- 
nes. Aquestes tres actuacions 
van ser esquitxades per altres 
intervencions que tenien un aire 
mes nostalgic, o com a minim 
donaven la mesura d'allo que 
hauria pogut ser I'encontre: la 
colla d'en Claret Poltrona embo- 
gia el pas d'una actuacid a I'al- 
tra, el Dr. Sole va abandonar per 
un moment el seu posat habi-
tual de presentador i ens oferi la 
melodia de les seves campanes, 
i Jordi Jane ens va retornar el 
seu humanissim Naif. Tortell 
Poltrona —director artistic del 
Festival— va fer una passada 
invisible per I'escenari, en una 
simbolica desaparicio.

JOAQUIM VILA I FOLCH


