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a se sap que si cal celebrar un dia in-
ternacional sobre algun tema és
perquè no va bé. Avui és l’aniversa-

ri de l’aprovació de la Declaració Uni-
versal del Drets Humans i si les Nacions
Unides ens proposen celebrar-ho és per
analitzar críticament la realitat i actua-
litzar els programes d’actuació d’ insti-
tucions, entitats i ciutadania.

La Declaració Universal dels Drets
Humans no és un document obligatori
per als estats firmants, però va servir
com a base per a l’aprovació del Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics i
el Pacte Internacional de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals, que sí que són
vinculants. La mateixa Constitució es-
panyola la reconeix com a una font del
dret espanyol i s’ha convertit en un full
de ruta imprescindible en el Dret Inter-
nacional Públic en matèria de drets hu-
mans. Però, 61 anys després, podem te-
nir la temptació de pensar que en un país
com el nostre, amb un sistema democrà-
tic consolidat, el compliment dels drets
humans és una qüestió superada. En
canvi, trobem molts exemples en què els

drets humans són menystinguts i subor-
dinats. Podem recordar el cas dels Es-
tats Units, on després dels atacs de
l’11-S es van aprovar lleis que retalla-
ven les llibertats argumentant que era
necessari per garantir la seguretat.

El repte d’avui és prendre conscièn-
cia col·lectivament que cal construir un
sistema democràtic global, que doni se-
guretat des del respecte més absolut dels
drets humans, i que aquesta seguretat
només l’aconseguirem abordant els ris-
cos més profunds: la pobresa al món, les
conseqüències del canvi climàtic, la
manca de democràcia a molts països del
món, la desigualtat d’oportunitats, la
inequitat de gènere, la manca d’accés a
l’educació per a molts, el flagell de la
guerra, etcètera. I molt especialment en
relació als drets econòmics, socials i
culturals, no podem admetre que la crisi
econòmica que avui ha sotraguejat el
món sencer, i que afecta especialment
els països de l’anomenat tercer món i les
classes populars del món ric, suposi un
retrocés en els drets de totes les perso-
nes. El dret al treball, a la seguretat so-
cial, a l’oci, a l’educació i a la cultura,
tots ells reconeguts a la Declaració Uni-
versal, implica arbitrar polítiques con-
cretes que garanteixin l’exercici
d’aquests drets, molt especialment
adreçades a aquells sectors que no sola-
ment no han provocat la crisi econòmica
i de sistema actual, sinó que en són els
seus principals afectats.

(*) Director de l’Oficina de Promoció de la Pau i
els Drets Humans de la Generalitat
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Els drets humans,
aquí i ara

plaça major
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Cal arbitrar polítiques
que garanteixin l’exercici
dels drets humans

omencem pel principi. Al
començament hi va haver
els germans Poltrona.

–«Després de la mort de Franco ens
vam trobar amb en Tortell. Vam ser
els primers pallassos que actuaven en
català. Vam treballar per la normalit-
zació humorística del país.»

–Per què es van separar aquests
dos germans tan ben avinguts?

–«Ell va triar ser pallasso de circ, jo
em vaig decantar per ser pallasso tea-
tral. Vaig participar amb Jordi Mesa-
lles a La força del costum, amb Fre-
deric Roda a Tot esperant Godot...»

–I ara torna a presentar-se amb el
barret de pallasso de text, amb Peti-
ta feina per a pallasso vell, que diri-
geix Ramon Simó.

–«El pallasso és el primer artista
interdisciplinari. Sempre s’ha basat en
altres tècniques com a excusa per sor-
tir a la pista. Al circ modern de Philip
Ashley, el 1800, es feien autèntiques
representacions de batalles de cavalle-
ria. Després els pallassos sortien fent-
ne una paròdia amb rucs. Havien de
saber cavalcar a l’inrevés, de cap per
avall... als circs també hi ha pallassos
músics, equilibristes o domadors,
com en Popov, que sortia amb els
lleons. El pallasso pot treballar també
al carrer i en intervencions humorísti-
ques. El contingut bàsic d’un pallasso
és l’home, la seva humanitat. Per tirar
endavant, per sortir reforçat d’una cri-
si, cal afrontar el fracàs i redimir-lo.
Jo reivindico el paper del pallasso de
text.»

–Però aquest també pot ser el pa-
per d’un còmic, d’un Gila.

–«La diferència és que el pallasso
dóna valor i força al text. Una peça
poètica o tràgica, dita per un pallasso,
agafa una altra dimensió. Jo he fet
una adaptació de Devos a vós, del
monòleg de Raimond Devos, una
obra en què es jugava amb la paraula,
Devos era el malabarista del verb. El
que triomfa és la seva manera de fer-
ho. També Devos és com diu el text:
el joc de paraules és el seu comple-
ment. Si et llegeixes una entrada de
pallasso no li veuràs cap gràcia, en
canvi es pot fer durar cinc minuts el
joc del pianista que vol apropar el
piano a la butaca, o, com en Charlie
Rivel, que ha d’aconseguir seure en
una cadira per tocar la guitarra. No és
el què si no el com es fa.»

–El mèrit del pallasso és aconse-
guir un com propi?

–«Sí, cada pallasso té una manera
de fer irrepetible, intransferible.»

–A l’obra de la Sala Muntaner,
feu tres papers de pallassos. Varia-
ria si us els canviéssiu?

–«Tindrien un caràcter molt dife-
rent cada un d’ells.»

–I si fossin actors de teatre que
s’intercanviessin aquests papers?

–«No passaria res. Perquè es dona-
ria a cada personatge un rol, i els ac-
tors serien fidels a cada paper.»

–Qui és el pallasso blanc?
–«És el seriós, té un cantó arlequi-

nesc, però representa l’autoritat.»
–I l’august?
–«És maldestre, el que fracassa.»

C –L’obra que presenten ara és tota
una metàfora. Després de 30 anys
de carrera i encara s’està al darrere
d’una feineta per subsistir...

–«El pallasso sempre està en crisi,
és un element conflictiu. És un bufó
polèmic, incòmode. El pallasso sem-
pre està buscant feina, sempre en cri-
si. L’art sempre va un pèl endavant
del seu moment. Viure el present ja és
anar molt endavant respecte a la so-
cietat que sempre va amb el fre de mà
posat. La nostra idiosincràsia és estar
a la corda fluixa.»

–Precisament, diu Tortell Poltro-
na que el circ és posar en risc l’equi-
libri: l’acròbata desafiant la grave-
tat a la corda fluixa; el pallasso

trencant la normalitat.
–«El pallasso, del tabú, en fa hu-

mor. Una de les seves premisses és
fracassa i faràs riure. Surt a riure i fra-
cassaràs; fracassa i faràs riure.»

–Fa 30 anys, una entitat bancària
finançava funcions pel país. Ara
costa que agafi empenta les Ciutats
Amigues del Circ. No anem bé?

–«Cada vegada hi ha un reconeixe-
ment més gran del circ però vivim en
un país que no està normalitzat. No
m’estranya que el circ vagi malament
quan els trens van fatal. És el país que
està en fallida, el que posa pedaços.»

–Fa tres dècades vau fer de pa-
llasso sense més eines que l’entu-
siasme. Ara hi ha escoles. Surten
millors professionals?

–«Vam depurar l’ofici en les actua-
cions. Però teníem l’ingredient bàsic
que és la sinceritat. A les noves forna-
des, els falta l’ànima.»

l’entrevista | JORDI BORDES

«El circ va malament, els trens van fatal»
Claret Papiol
PALLASSO DE TEXT

En el número
esperpèntic de la
corrupció, Garzón seria
el carablanca; «Luigi» i
«Bartu», els augusts.
Però per a Claret
Papiol, la comparació
no és vàlida perquè farà
enfadar els artistes. No
hi ha cap motiu perquè
se’ls relacioni amb
aquests noms de
titulars. El temps en què
els polítics s’insultaven
dient-se pallassos ha
canviat.

Pallasso inquiet, un dels
germans Poltrona junt amb
el que avui és el popular
Tortell Poltrona, reivindica
l’existència del pallasso de
text, superant la pista de circ.
Avui estrena, amb Monti i
Jordi Martínez, dirigit per
Ramon Simó, l’àcida «Petita
feina per a pallasso vell» a la
Sala Muntaner de Barcelona.
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