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L’exèrcit dels clowns està empipat. 
La guerra s’acosta. Comandats per 
Jango Edwards, els «bojos milici-
ans» estan disposats a agafar les ar-
mes –les de la provocació, la sàtira 
i les rialles– per arrasar Barcelona 
i recuperar la llibertat i el respec-
te perduts. «Ens han fet fora dels 
carrers i no tenim llocs on actu-
ar». Ho diu Edwards, pallasso nord-
americà establert en aquest racó 
del món des de fa set anys i funda-
dor del Nouveau Clown Institute 
de Catalunya, la primera escola de 
l’art de fer riure d’aquest país. Diu-

menge, a la carpa de Ramblers, de-
mostrarà a Diana-Cabró Cabaret, jun-
tament amb 40 companys més, entre 
els quals  hi ha Pepa Planas i Monty, 
de què són capaços. I avisa que el 28 
de març l’armaran ben grossa: un 
centenar de clowns ocuparan els car-
rers de la ciutat. «No ens podran atu-
rar a tots». ¡Tremola, Barcelona!
 Aquest geni de la irreverència ex-
plica que Barcelona, que hauria de 
ser defensora de la llibertat, «viu l’era 
post-Franco». El 1977, als esbojarrats 
anys de l’inici de la transició, va dei-
xar la seva empremta amb Friends 
road show al desaparegut Saló Diana, 
camp de proves d’un nou moviment 

La rebel·lió  
dels pallassos 
Jango Edwards actuarà diumenge, juntament 
amb 40 ‘clowns’ més, a la carpa de Ramblers

enorme comunitat de nous bufons i 
molts que vénen de fora. Hi ha mol-
ta vitalitat. Per això m’he quedat i ja 
em sento català». 
 «La nostra esperança –afegeix– 
no és en els polítics i els poderosos, 
sinó en les persones. Tots hem nas-
cut amb cor de clown». La seva bata-

lla passa per alegrar un personal 
que viuen i vagaregen com ànimes 
en pena. «La gent no somriu, i ai-
xò que és gratis. S’ha convertit en 
un fet sospitós, tenen por. ¡Proveu 
d’estar un minut fent un somriu-
re!», anima. «El dia més feliç de la 
meva vida va ser el primer cop que 
vaig veure somriure el meu fill».

Lluny de l’èxit

Per aquest mestre de sàtirs el pitjor 
perill del pallasso és l’èxit. «Els mi-
llors clowns que conec no són fa-
mosos. Nosaltres no tenim diners, 
ni ho demanem». I cita exemples 
dels que es van vendre l’ànima al 
diable del dòlar. «El Cirque du So-
leil s’ha convertit en el McDonald’s 
del circ». 
 Aliè a les confidències de Jan-
go, un pallasso trist, Romadan Sa-
carrisas, reivindica a la Rambla 
que l’escenari dels pallassos és el 
carrer. A ell el van expulsar fa un 
lustre i llavors se li va esborrar el 
somriure. H 

33 En lluita 8 Jango Edwards, mestre de còmics, ahir a la Rambla.

d’artistes proscrits com ell, l’espe-
rit dels quals recuperarà diumenge. 
Assegura que ara, 33 anys després, 
la rebel·lió continua. Els governants 
han tallat les ales als artificiers de 
l’humor, però ells segueixen junts 
a la primera línia de combat. «¡Es-
tem en guerra! Però aquí hi ha una 

UN MESTRE DE L’HUMOR IRREVERENT

Diana-Cabró Cabaret 
3 Carpa de Ramblers • Dg., 20.00 • 20 €

–¿Què és un pallasso?
–¡Aquesta és una pregunta molt 
complexa! És ser feliç; és ser com un 
nen tota la vida; és ser un doctor, un 
llunàtic, un poeta, un anarquista...; 
és viure la vida en la seva plenitud; és 
no fer cas de les opinions dels altres i 
intentar ser un mateix; és estimar la 
vida i totes les persones.

–Vostè va néixer en un país, Rússia, 
i en una època, el 1950, caracterit-
zats per l’absència de llibertat. Pe-
rò va crear el personatge més lliu-
re de tots.
–Volia alegria, sinceritat. Vaig fer el 
que pensava que era imprescindible 
per a mi mateix i va resultar que el 
que jo buscava, ho buscava tothom. 
Vaig fundar un teatre de només 70 
butaques a Sant Petersburg que es va 
convertir en el més famós de Rússia. 

–I si tots busquem el mateix, ¿per 
què no som tots pallassos?
–Tots som pallassos, però no tots ho 
sabem. A l’última part de Snowshow 
es nota especialment, perquè jo faig 
d’espectador i el públic és el pallasso. 

–¿I ho fem bé?
–Molt bé. Els adults amaguem un 
nen interior. Quan ens obrim, surt 
un dimoniet entremaliat. 

–Fa 10 anys ja va ser a Barcelona, pe-
rò no li va agradar com va funcionar 
aquell espectacle. ¿Què va passar?
–El mateix que a París: massa malen-
tesos amb el públic. Però aquest any 
he tornat a París i ha sigut un canvi 
espectacular. Alguna cosa està pas-
sant al món perquè els pallassos són 
molt més necessaris que fa 10 anys.

–¿Hi té alguna explicació?
–Potser la gent ha perdut alguna co-

Després de l’èxit obingut 
al Temporada Alta, arriba 
a Barcelona el fàrmac més 
poderós contra l’apatia  
del segle XXI.

sa que els pallassos els poden tornar. 

–Slava’s Snowshow barreja tragè-
dia i comèdia.
–És molt rus. Gogol, l’escriptor, ens 
va ensenyar a riure després de les llà-
grimes. 

–Defensa que el riure no és l’ingredi-
ent principal del pallasso. ¿Quin és, 
llavors? ¿La llibertat?
–L’amor. Com més estimes el públic 
de la sala, més amor reps. 

bla més un dibuix.
–Podria actuar sense el nas, però el 
faig servir per establir més ràpida-
ment el contacte amb el públic. Jo 
faig el que m’agrada; tant me fa si 
és clown o una altra cosa. De fet, estic 
molt lluny del clown.

–¿Per què ho diu?
–Ja no sé com es diu el que estic fent: 
teatre visual, teatre màgic, teatre de 
la improvisació, o tot junt. El clown 
és només una plataforma que em 
permet evolucionar.

–¿Coneix els pallassos que han tre-
ballat a Catalunya?
–Per mi, Charlie Rivel és més inte-
ressant que Chaplin, que era massa 
intel·ligent, i que Grock, perquè és 
més tendre. Ara també hi ha Jango 
Edwards i Leo Bassi.

–I Tortell Poltrona.
–Fa 20 anys ja el vaig convidar a Rús-
sia, però a mi m’interessa més el pa-
llasso de teatre que el de circ.

–¿Disfruta amb el teatre d’avui?
–No. Hi ha massa psicologia i críti-
ca social. Per mi, el teatre és un ri-
tual molt poderós que ens con-
necta amb les coses importants 
i infinites de la vida. Si algú surt 
rentant plats, el teatre perd el seu  
sentit.

–A la vida només té una regla: la cre-
ativitat. Però als nens cada vegada 
els eduquem amb més regles. ¿Ens 
hem carregat la infància?
–On no hi ha regles, hi ha més regles, 
perquè tu has de ser l’exemple ideal 
per involucrar els nens. No és qües-
tió d’ensenyar, sinó d’aconseguir al-
guna cosa junts. M’agrada quan hi 
ha un líder que és capaç d’involu-
crar la gent. 

–I vostè és un d’aquests líders.
–Jo intento ensenyar a les persones a 
ser felices. Ho entendran veient l’es-
pectacle. H 
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Slava Polunin ‘Clown’ R AVUI ESTRENA ‘SLAVA’S SNOWSHOW’

UN MITE 3 NoVoSIL (RÚSSIA, 1950)  3 ES VA FER FAMÓS ACTUANT AMB EL CIRQUE DU SoLEIL A ‘ALEGRIA’

«Intento ensenyar a les 
persones a ser felices»

SERGIO LAINZ

«Alguna cosa passa 
al món perquè els 
pallassos són molt 
més necessaris que 
fa 10 anys»

–Aquest és un dels espectacles en 
gira més veterans. ¡Més de 15 anys! 
¿No està cansat?
–No. Tot el que és verdader és inter-
minable: ¿O és que ens cansem de 
veure sortir el sol al matí? A més, 
sempre treballo amb pallassos nous 
i just abans de la funció els canvio els 
papers o l’estil del xou: ‘Avui farem 
Beckett’, els dic cinc minuts abans.

–El seu personatge no té el nas rodó 
clàssic, sinó un nas de patata. Sem-

Slava’s Snowshow
3 Teatre Coliseum • Fins al 3 d’abril • De 
dimecres a diumenge • 20 a 45 € 


