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Nascut a Verona (Itàlia) el 1957 i con-
siderat el millor còmic circense del
món, rememora les traves que li va
posar el seu pare, trapezista, abans
d'esdevenir pallasso, i analitza sense
pietat la convulsa situació que dels
països de la Mediterrània.

Pallasso: un home afortunat?
Afortunat i molt feliç perquè treballo en

el que estimo i adoro. Em fa pena que el
80% de les persones tingui una feina que
detesten. Jo no només faig el que m'agrada
sinó que a més puc viure de la meva fei-
na amb dignitat i amb molt èxit.

Tant, que el consideren com el millor
del món ...

No existeix el millor pallasso del món.
Potser hi ha el millor boxejador o el mi-
llor tennista, però en el circ tot és art.

El seu pare va acabar  admetent que
s'equivocava quan li posava traves a la
seva vocació de pallasso?

El meu pare era trapezista. Quan li
vaig dir que volia ser pallasso em va des-
animar moltíssim i em va deixar clar que
era la disciplina més difícil del circ. Jo no
em vaig desanimar i vaig acabar conven-
cent.

I què són els seus fills?
Un és malabarista i l'altra trapezista.
No obstant això, la mirada del pallas-

so tanca molta tristesa.
El pallasso interpreta l'ésser humà vist

a través d'un mirall deformat.
I aquest mirall reflecteix més tragèdia

que comèdia?
Per a mi, la vida és més comèdia per-

què veig el costat graciós de les coses. La
tragèdia són altres coses: perdre un ésser
estimat, per exemple.

Però només amb una actitud positiva
no se solucionen els problemes de mi-

lers d'europeus que avui pateixen la
crisi.

Ens vam fer europeus sense tenir una
mentalitat europea. Ara ens va mala-
ment a Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal,
i en donem la culpa de tot a Alemanya
sense adonar-nos que Alemanya vetlla
pels seus propis interessos. Hem de ser ca-
paços d’aixecar el cap, reunir-nos i buscar
fórmules per sortir d'aquí.

I què fem?
El que és clar és que als països del Me-

diterrani tenim la pitjor classe política de
tot Europa. Ells ens han portat a aquest
punt.

Però els van triar els ciutadans ...
I a Itàlia van tornar a votar Berlusconi.

És de bojos.
I un còmic.

Grillo és una proposta nova i fresca que
vol fer fora del Parlament gent que fa més
de 20 anys que és allà. Cal apostar pels jo-
ves.

No li sembla més còmic Berlusconi
que Grillo?

Berlusconi no em sembla còmic, és pe-
nós. Es creu Déu des que va entrar en po-
lítica.

Però ell ja era una espècie de Déu
abans d'entrar en política.

El que va perdre va ser el fet de poder
tractar de tu a tu Putin o George Bush. És
una pena per al meu país, un país de gent
molt treballadora i creativa.
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«Vam fer Europa i ens
vam oblidar de fer
primer els europeus»

DAVID LARIBLE

Conversa exprés

«Berlusconi no em sembla

còmic, és penós, una pena per a

Itàlia. Es va creure Déu des que va

poder parlar amb Putin i amb Bush»

PALLASSO

ENTREVISTA DE

NATALIA VAQUERO

l 19 de febrer passat, Xavi Her-
nández va dir en roda de prem-
sa que el Barça dels darrers anys
serà recordat com els Lakers de

la dècada dels vuitanta, perquè a més d’as-
solir títols va donar espectacle i va fer que
milions de persones se’n fessin seguidores.
No li faltava raó, al jugador barcelonista. En
tots dos casos, són equips que passaran a la
història de l’esport.

A Xavi, però, li va faltar la segona part de
l’analogia, la que explica el final de les dues
dinasties. Aquells Lakers van tenir un epí-
leg semblant al que està tenint aquesta
època del gran Barça. Després de guanyar
dos títols consecutius, el darrer en unes
agòniques finals per 4-3 contra els Detroit
Pistons el 1988, les estrelles dels califor-
nians van repetir lluita pel títol el 1989 però
van ser apallissats pel mateix equip de Mi-

chigan, que va vèncer per un rotund 4-0
amb la gran estrella dels Los Angeles, Ma-
gic Johnson, lesionat. Els Lakers van arribar
a una altra final, el 1991, però llavors van
trigar nou anys més a arribar-hi i guanyar-
ne tres de seguides, entre el 2000 i el 2003,
amb Kobe Bryant i Shaquille O’Neal.

Els Lakers d’aquest any, les restes de l’e-
quip que va guanyar dos títols, el 2009 i el
2010, també han acabat de mala manera,
amb l’estrella, Kobe Bryant, el seu Leo Mes-
si, lesionat després d’un any en què ho ha
hagut de fer tot i hi ha amenaça de desban-
dada. Caldrà seguir si els Lakers catalans i
els genuïns també segueixen camins
paral·lels aquest estiu en la reconstrucció.
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El Barça i els Lakers


