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PALLASSOS

Ignasi Riera

Es torna a celebrar, a Cornellà de Llobregat, el Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie
Rivel. La primera edició va tenir lloc ara fa vint anys. I encara avui sento l'angúnia dels darrers dies, de
la preparació de l'esdeveniment, de la possibilitat de posar en marxa una trobada de molt gruix sense
comptar amb diner líquid, pendent tothora d'unes subvencions anunciades però que no havien arribat
encara. Va ser el director general de Caixa Catalunya, Joan Bilbao, qui em va ajudar a resoldre
l'entrellat mitjançant un compte obert que ens permetia els pagaments dia a dia de tots els artistes
convidats, entre els quals Jango Edwards, Dimitri, els Colombaioni. Tortell Poltrona i Laureà Palmer es
van fer càrrec de la direcció artística. I el govern de la Generalitat, com també la Diputació de Barcelona,
van oferir ajuts generosos. Amb detalls que no oblidaré mai: Aina Moll, directora general de Política
Lingüística, va subvencionar-nos l'edició d'un vocabulari del món dels pallassos. I escriptors com Jaume
Fuster van dedicar el seu conte a la revista El Món a una intriga que passava pel món dels clowns.
Manuel Campo Vidal, aleshores l'home de TVE, cornellanenc actiu, també hi va ser. Com TV3, que va
enregistrar tots els actes d'aquell Memorial Charlie Rivel. I com el fotògraf Català-Roca, de qui hi va
haver exposició. I, sobretot, com una altra persona que espero que algú recordi en la celebració
d'enguany: Francesc Castellanos, que feia de gerent del Patronat Cultural i Recreatiu, que jo presidia.
Ah! I per posar en marxa el festival, que va cloure Jordi Pujol, un dinar al Pitarra amb el padrí de tots
plegats: Joan Brossa.
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