
Esperanza Spalding
PLAÇA DEL REI (22.00 hoREs)

La jove contrabaixista, cantant i 
compositora és una de les grans 
revelacions del jazz. Arriba al Grec 
amb la seva última obra, Esperanza.

Jango Edwards impulsa la primera 
‘universitat’ per a nous pallassos

El Nouveau Clown Institute s’instal·larà a la 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, de Granollers

El còmic veterà farà classes amb alguns dels 
millors professionals a partir del mes d’octubre

GEMMA TRAMULLAs
BARCELONA

P
er fi hi haurà un lloc on 
es pugui estudiar seriosa-
ment això que fem tan de 
broma», diu il·lusionada la 

pallassa Pepa Plana, una de les re-
clutes de l’exèrcit de còmics que, ca-
pitanejats per Jango Edwards, faran 
classe a l’escola internacional de pa-
llassos que obrirà a l’octubre a l’an-
tiga fàbrica tèxtil Roca Umbert de 
Granollers (Vallès Oriental). L’ambi-
ciós projecte vol reunir els millors 
clowns per passar el testimoni de la 
professió a una nova generació.
 «El món, més que mai, necessi-
ta humor –assegura Jango Edwards 
que, després de 40 anys d’actuaci-
ons, s’ha retirat temporalment dels 
escenaris per impulsar aquest i al-
tres projectes–. Jo ja sóc gran i ha de 
quedar alguna cosa quan nosaltres 
ja no hi siguem». 
 Aquest «nosaltres» engloba pro-
fessionals de la talla de l’italià Leo 
Bassi, l’escocès Johnny Melville, el 
francès Pipo Sosman, la nord-ame-
ricana Laura Herts i l’argentí Loco 
Brusca, que seran professors convi-
dats durant el primer curs del Nou-
veau Clown Institute de Granollers, 
un intensiu d’un mes que comença-
rà a l’octubre.  El mateix Edwards, 
juntament amb Joan Montanyès 
Monti, el rus Slava Polunin i l’histo-
riador Raffaele de Ritis, portaran el 
pes de les classes. 
 
ALTREs FITXATGEs  / Pepa Plana i els Ex-
cèntrics, entre d’altres, s’incorpora-
ran al projecte de cara a la primave-
ra que ve i Edwards també vol con-
vèncer Tortell Poltrona perquè s’hi 
afegeixi. En un futur, el Nouveau 
Clown Institute funcionaria com un 
campus universitari que comptaria 
amb una biblioteca i un arxiu audi-
ovisual especialitzats en circ, un es-
pai de consulta i base de dades a in-
ternet, un centre de producció d’es-
pectacles i un hotel per a aprenents 
de pallasso.  
 «Les classes que comencen a l’oc-
tubre formen part d’un curs pilot 
que es repetirà a la primavera per 
veure si el projecte de l’institut pot 
funcionar», confirma Teresa Llo-
bet, directora de la Roca Umbert Fà-
brica de les Arts, l’antiga fàbrica de  
Granollers reconvertida en espai cul-
tural. Llobet subratlla que, tal com 
preveu el Pla Integral de Circ de la 
Generalitat, la Roca Umbert forma-

Una escola única al territori espanyol  LLL

rà part del mapa del circ a Catalunya 
juntament amb la fàbrica de creació 
La Central, al Fòrum, l’espai La Ve-
la de Vilanova i la Geltrú i el Centre 
d’Arts Escèniques de Reus.
 Com molts altres altres projec-
tes circenses, aquest també arrenca 
amb molta il·lusió i pocs diners. El 
centre té Jango Edwards com a ide-
òleg, que a hores d’ara encara busca 
gerent. La pàgina de facebook del pa-

llasso ja ha rebut 900 peticions d’in-
formació sobre el curs que comença 
a la tardor i que només té 15 places. 
«Primer va ser Amsterdam i després 
París. Des que Pere Pinyol va impul-
sar el circ al Fòrum 2004, Catalunya 
s’està convertint en un focus d’atrac-
ció de clowns», diu Edwards, que els 
últims anys ha actuat a la sala Al-
mazen, el planter de pallassos de 
Barcelona. H

33 Vista aèria dels 21.000 metres quadrats de l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert, a Granollers.
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JANGo EDWARDs MoNTI PEPA PLANA PIPo sosMAN LAURA hERTs LEo BAssI

El cognom Bassi té 
150 anys d’història en 
el món de la comèdia. 
Leo Bassi és el bufó 
provocador per 
excel·lència. 

La nord-americana, 
amb un estil més pròxim 
al mim, és una de les 
poques dones pallasses 
que compta amb un 
reconeixement mundial. 

Aquest artista parisenc 
és un dels millors 
carablanques del món. 
Va començar a actuar 
amb només 14 anys al 
Circ Medrano.

Nascuda a Valls, ha 
estat la primera dona a 
Catalunya a posar-se 
un nas vermell. Des del 
2001, dirigeix el Festival 
de Pallasses d’Andorra.

Joan Montanyès Monti 
és un dels pallassos 
clàssics del circ català. 
Fins fa un any va dirigir 
el teatre Circ Price de 
Madrid.

Una llegenda viva. 
Nascut als EUA, el seu 
estil freak i tendre ha 
fet la volta al món. Ha 
actuat durant anys a la 
sala Almazen.

Una vella fàbrica 
tèxtil reconvertida 
en centre cultural

33 De totes les fàbriques de cre-
ació (antigues naus industrials 
reconvertides en centres cultu-
rals) posades en marxa  durant  
els últims anys, la Roca Umbert 
de Granollers és una de les més 
grans (21.000 metres quadrats). 
Fins ara s’ha reformat el 50% de 
la seva superfície i es treballa en 
els projectes arquitectònics per a 
les naus que acolliran els espais 
de circ, dansa i música. El Nou- 
veau Clown Institute ocuparà 
temporalment les instal·lacions 
del Centre de Cultura Popular i 
Tradicional. si el projecte que im-
pulsa Jango Edwards prospera 
i les obres arriben a bon port, la 
universitat dels clowns s’instal-
larà en els 500 metres quadrats 
dels antics dipòsits.
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