
Divendres, 30 d’octubre de 2009

NOU9 CULTURA EL 27

El pas de Jango Edwards i el seu Nou-
veau Clown Institute per Granollers 
acaba aquesta setmana, però tindrà 
continuïtat l’any que ve. El març es 

farà un nou curs d’un mes de durada 
i per a més endavant es vol portar a 
terme un projecte que impliqui altres 
centres d’arts d’Europa. Tant els pro-

fessors com els alumnes estan molt sa-
tisfets amb l’experiència, mentre que 
des de l’Ajuntament han manifestat la 
voluntat de continuar col·laborant.

Es planteja fer un projecte des de Roca Umbert amb altres dos centres de creació europeus

Granollers tanca el curs de ‘clown’, 
amb nous projectes en perspectiva
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Mila Monchobiak, Pipo Sosman i Monti han estat tres dels professors que han passat pel curs

Granollers

Teresa Terradas

El primer curs de clown 
impartit per Jango Edwards 
i altres companys de profes-
sió des del Nouveau Clown 
Institute a l’antiga fàbrica 
Roca Umbert de Granollers 
s’ha acabat aquesta setmana, 
però no la seva relació amb 
la ciutat i les ganes de conti-
nuar col·laborant en aquest 
camp de les arts escèniques. 
El que de moment és segur 
és que el curs es repetirà el 
proper mes de març, amb 
moltes sol·licituds d’alumnes 
ja presentades, i el cartell 
de professors complet, amb 
Pepa Plana, Los Excéntricos i 
Loco Brusca, entre altres. 

“A partir d’aquí, el que 
volem intentar és seduir la 
ciutat, les administracions, 
els artistes i els agents cul-
turals locals, per fer un pas 
endavant i presentar alguna 
proposta més seriosa a llarg 
termini”, va confessar en 
l’acte de cloenda Joan Monta-
nyès, Monti, que encapçala 
el projecte del Nouveau 
Clown Institute al costat 
de Jango Edwards, que no 

va poder assistir-hi perquè 
estava indisposat. Segons 
el pallasso, es vol treballar 
sense córrer, amb ambició i 
il·lusió, i amb ganes de ser 
pioners tant a Catalunya com 
a l’Estat espanyol amb aques-
ta universitat del pallasso. 

“En aquests moments estem 
engegant un nou projecte, de 
cara al 2010-2011, consistent 
a fer un curs de vuit mesos 
amb la col·laboració de dos 
centres de creació més situ-
ats en altres ciutats d’Europa. 
Així es podria compartir la 

producció, la pedagogia i la 
formació”, va anunciar Mon-
ti. El projecte seria liderat 
des de Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts, un espai que, 
segons Monti, no té res a 
envejar a altres espais sem-
blants com El Matadero de 

Madrid. “Roca Umbert té una 
infrastructura impressionant 
i és capaç de competir amb 
les grans fàbriques de les 
arts que hi ha a tot el món”. 
Monti ha confirmat que ja hi 
ha interès de diferents cen-
tres formatius d’Europa per 
participar en aquest projecte 
conjunt, amb intercanvi d’ex-
periències i coneixements.

Per portar a terme aquest 
projecte, Monti ha demanat 
la complicitat de tothom i 
la voluntat política. “Si no, 
no ho aconseguirem”, va 
dir. L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, va recollir la 
seva petició i va assegurar 
que la voluntat política hi és: 
“Tenim ganes de tirar enda-
vant projectes basats en la 
creativitat, la cultura, la pro-
ducció. Tot el que ha explicat 
Monti va en la línia del que 
hem anat somiant. La fàbrica 
vol ser un punt de trobada de 
moltes experiències”.

Pel que fa a aquest primer 
curs o laboratori, com li agra-
da dir a Monti, la valoració 
ha estat molt positiva. “Era 
una prova per veure com ens 
rebien la ciutat, els artistes, 
els alumnes i ara podem dir 
que ha estat una experiència 
més satisfactòria del que ens 
pensàvem”, va reconèixer el 
pallasso. Al llarg d’aquestes 
setmanes han passat per Roca 
Umbert artistes com Leo 
Bassi, John Melville, Jef John-
son, Grada Peskens o Màgic 
Andreu. Aquest divendres, 
Tortell Poltrona havia de fer 
una xerrada.

Juanito Barrera, de Granollers, ha estat un dels disset alumnes del curs

“Trigaré uns anys a assimilar-ho”
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Juanito Barrera explica que durant el curs s’han treballat molt les emocions més sinceres d’un mateix

Granollers

T.T.

Després de quatre setmanes 
intenses de classes, Juanito 
Barrera, un dels 17 alumnes 
del taller de clown, reconeix 
que trigarà uns quants anys 
a assimilar tot el que li han 
ensenyat aquests dies. “Ha 
estat una experiència increï-
ble i recomanable per a qual-
sevol persona, tant si vol ser 
pallasso com no”, explicava 
dijous a EL 9 NOU aquest 
granollerí de 28 anys que tre-
balla en un taller d’escultura 
i com a freelance en disseny 
gràfic. A més, actua en una 
companyia d’art de carrer, 
Serpart, que forma part d’un 
projecte de la Unió Europea 
i que ofereix un espectacle i 
tallers per a la canalla. 

Precisament, va ser després 

de fer l’última actuació de la 
gira amb aquesta companyia 
que va veure clar que neces-
sitava “tenir més nocions 
d’estar davant del públic. La 
tècnica la tenia, però en inter-
pretació anava una mica coix”. 
Per això, tant ell com quatre 
membres més de la compa-
nyia van decidir apuntar-se al 
taller de Jango Edwards. 

Per a Barrera, el curs ha 
estat “com una teràpia, amb 
un treball que s’ha basat en 
conèixer-se un mateix i treba-
llar les emocions més since-
res”. Pel que fa als professors, 
assegura que s’han comportat 
una mica com a mares: “La 
seva base per ensenyar ha 
estat l’amor, han treballat des 
de la gratitud”. 

El també granollerí Pol 
Aumedes comenta que ha 
estat un mes intens, amb un 
treball de clown de primera 
línia, mentre que Ivan Sola-
nos, de Cardedeu, explica 
que els han ensenyat una 
gran quantitat de coses per 
poder aplicar d’ara en enda-
vant.


