
l Fluvià és un riu de cate-
goria regional, que arri-
ba al golf de Roses cansat
i exhaust. Entre càm-

pings, urbanitzacions i aiguamolls, ja
no té força ni per poder donar el da-
rrer pas més enllà de la sorra grane-
lluda de la platja.

Neix a les muntanyes de la Garrot-
xa i es conforma a través d’un teixit
capil·lar de rieres i afluents que s’en-
greixen només quan la pluja els ali-
menta o amb el desglaç de la neu efí-
mera que es diposita durant l’hivern
a les capçaleres de les valls. Una res-
closa a Esponellà serveix per a regar
els camps de la terra innominada en-
tre la plana i la muntanya, més
amunt el riu és eminentment indus-
trial. Les fàbriques d’Olot, Sant Joan
les Fonts i Besalú utilitzen la seva for-
ça hidràulica. 

Només es deixa fotografiar just en
el moment que passa sota el pont
històric de la comtal vila de Besalú,
la resta del seu viatge el fa gairebé
clandestinament, els pobles li donen
l’esquena, com si s'avergonyissin de
tenir un riu tan modest. Fins i tot
Castellfollit de la Roca l’ignora des de
la guaita del seu esperó.

El Puigsacalm, que presideix la
plana d’en Bas, es mira tot el curs del
riu i sap bé la seva història. El Fluvià
fou antany terra de d’entrada al rere-
país i línia de defensa o d’atac en to-
tes les lluites que hi succeïren. Fa
temps, un escriptor de la terra –Joan
Teixidor–, dedicà tot un llibre de poe-
mes a glosar-lo:«M’han dit que no
miri tant el paisatge, /que és mentida
el somni i la fe, /però el roure creix en
el barranc de sempre / i l’aigua s’es-
muny lentament més avall».Ara no-
més les fagedes i les rouredes lloen el
seu nom i deixen anar fulles daura-
des al seu pas.
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Actor, director, creador i «clown».
Marcel Tomàs és un gironí que fa
més de quinze anys que és dalt dels
escenaris. Guanyador del premi
Unnim a millor actor i millor
espectacle 2013 per «Hotot», se’l
podrà veure en acció a la Fira del
Circ de la Bisbal d’Empordà. 

Ha fet teatre, cinema i televisió.
Amb què es queda?
Prefereixodetotunamica.Iambtot

vasapararallàmateix.Estractad’en-
tretenir,comunicar,explicarunahis-
tòria,alcapialafi.

Però per sobre de tot li agrada fer
riure.

Sí,ésclar.M'hecurtitmolt,sócuna
micaautodidactaperòelmeullengu-

atgeéslacomèdia.Hihagentquem'ha
vingutalfinald’unespectacleim'han
dit:«m'hasdonatsalutambelqueaca-
besdefer».Permiaixòésunagranflo-
reta.

Creu que estem en un moment
en què la societat necessita riure
més que mai?
Itant!Aixòsempreésmoltagraït.El

dramatambéagradaperòjoveigque
la gent surt contenta delsmeus es-
pectacles i penses, almenys durant
unahoraimitjahedesconnectatdel
mónim'hefetunpanxotderiure!I
aquest espectacle,Hotot, ho té. És
moltfrescidivertit.

Es neix sent «clown» o ja has de
portar el pallasso a dins?
Has de tenir-ho una mica innat,R
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«En l’ofici de
comediant passes de
l’alegria a la tristesa en
qüestió de moments»

Marcel Tomàs
tenirunsdotsartístics.Elteatreoser
actorésunafeinadurait'hohasde
creure,sergenerós,disfrutar-ho.Hi
hasdenéixer.Enl'oficidecomediant
passesde l'alegria a la tristesa en
qüestiódemoments.Ésmoltpicar
pedra,semprehihaportesquees
tanquen,estàsexposatauncàsting,
aunpúblic que t'aplaudeix ono.
Tambéhasde tenir bonsmestres
quet'ajudinaestimaraquestafeina.

Sempre havia tingut clar que
volia ser «clown»?

Jonoanavapasperactor.AMa-
rinelandhihaviaxousdedofinsipa-
pagaisperentretenirelsturistesine-
cessitavenalgúqueelsentretingu-
ésfenthumorgestual.Vaigpassarla
provaiemvanagafarcomelbeca-
ridetorn.Vansertrestemporades
moltduresperòvaigaprendreaes-
taralatrinxera.

A «Hotot» està sol. Què prefereix,
actuar sol o acompanyat?
Hedisfrutatmoltambcompanys

i partenaires però sol tens la
granllibertatdeferelqueetdonila
gana.

Què li agrada més? Improvisar o
tenir un guió?
Semprehihaunapartd'impro-

visació ja que sense ella es perd
partdelafrescorperòtambéestàtot
moltbentreballat.
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«CLOWN» I
FUNDADOR DE
LA COMPANYIA
CASCAI TEATRE

«Actuant sol
tens la gran
llibertat de fer
el que et doni la
gana»

Marcel Tomàs
és professor de
teatre gestual al
centre de
formació teatral El
Galliner, on
imparteix classes
a gent d’entre 18 i
60 anys.
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––CCaasshh ddee ccaarrnnss aall ttaallll––

• Preus directes d’escorxador 
• Carns de les nostres comarques

• Qualitat i preu
• Gran oferta de Xai del País

Av. de França, 179
17840

SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 16 26

Pol. Ind. Mas Xirgu
Pl. de Salt, 9

17005 GIRONA
Tel. 972 23 03 13

Av. S’Agaró, 89
17250 PLATJA 

D’ARO
Tel. 972 82 98 25

C/ Ramon 
Sambola

17190 SALT
Tel. 972 24 26 02

C/ Canonge Beranera
08911

BADALONA
Tel. 93 464 67 16

XORIÇ
BARBACOA
6 € / 2 kg

BISTEC 1a
VEDELLA GIRONA

6,95 € / kg

FILET
DE PORC

6,80 € / kg

MITJANA DE
VEDELLA AMB OS
9,95 € / kg

BOTIFARRES 
7 € / 2 kg

Abaixem els preus,
no la qualitat


