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ElComentari Jordi Costa

La setmana passada vaig
saber la notícia de la mort
d’un amic per la ràdio. Una

mala manera d’assabentar-se’n,
tot i que crec que no hi ha bona
manera de rebre notícies
d’aquest caire. L’endemà es van
escriure moltes necrològiques,
algunes commovedores, la majo-
ria gens formulàries. No m’agra-
daria que aquest article fos una
necrològica. Perquè, entre altres

Francis es queda

coses, sé que Francisco Casavella
és d’aquelles persones que sem-
pre seguiran aquí: no em cega
l’amistat quan dic que la seva
obra ja no era la d’una promesa,
si no la d’algú que ja podia haver
penjat els hàbits amb la confian-
ça que se’l seguiria llegint molt
temps.

Les amistats solen estar tan
carregades de sobreentesos que,
ara mateix, lamento no haver-li

dit mai que, entre els molts vin-
cles que em lligaven a ell, n’hi
havia un que provoca cert pudor
formular en veu alta: l’admiració.
El tipus d’admiració que pots
sentir cap a qui ha dut a terme
una tasca titànica, com la trilogia
del Watusi, l’equivalent a passar-
se una llarga temporada dins del
cap de Casavella i, de passada,
extreure una brillant teoria
sobre una Transició que ens va

portar cap a noves mutacions del
desencís.

Casavella tenia, però, un de-
fecte que converteix la seva des-
aparició en un fet especialment
dolorós: era tan generós a l’hora
de formar-se una opinió dels
seus amics que tinc la sensació
que em queda un llarguíssim
camí per correspondre, encara
que sigui una mica, a la seva idea
equivocada. ■

“Les amistats solen
estar tan carregades
de sobreentesos que
lamento no haver dit
a Casavella que
l’admirava”

cle és un enfilall d’entrades
de pallasso, sargides l’una
amb les altres amb el fil
trenat per una mena de
santíssima trinitat en què
cada personatge és un i al-
hora tots tres. Amb el con-
cert d’esquellots, la cosa
comença un pèl desmarxa-
da. Algunes perles: el brin-
dis musical, la diva i la situ-
ació protagonitzada per
una marioneta esquelet.

Los Excéntricos es basen
en els clàssics, però els es-
pectacles se’ls construei-
xen ells mateixos a força
d’ofici, personalitat i en-
giny escènic. És una bona
manera d’evolucionar en
l’art dels pallassos sense
estripar les cartes. El seu
humor és assequible a tot-
hom, amb la virtut afegida
que es tracta d’un humor
transparent que, sense
fugir de la tradició
clownesca, és tremenda-
ment actual. ■

Rococó Bananas
Los Excéntricos.
Sala Tallers (TNC), 18 de desembre

En terminologia clàssi-
ca, Los Excéntricos
serien “pallassos mu-

sicals, excèntrics i interna-
cionals”, és a dir, l’especia-
litat de pallassos més cotit-
zada. Actuen arreu del
món i s’han estat llargues
temporades al Teatre Zin-
Zanni de Seattle amb algu-
na de les entrades d’aquest
espectacle que ara el Naci-
onal té el privilegi d’acollir.

Però la Sala Tallers pre-
senta uns problemes de so
que no contribueixen a la
bona comunicació entre
escenari i platea. Especta-
cles com els de Los Excén-
tricos posseeixen categoria
i fragilitat a parts iguals,
són un delicat mecanisme
de rellotgeria en què l’es-
cenotècnia és fonamental i
imprescindible. L’especta-
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Los Excéntricos ofereixen un humor assequible a tothom,
transparent i tremendament actual ■ GABRIEL TIZÓN


