
VINTÈ ANIVERSARI la tasca de Pallassos sense fronteres es va iniciar fa dues dècades amb motiu de la guerra
dels Balcans i continua avui en dia, malgrat la minva de recursos econòmics. Per recollir fons que permetin seguir
escampant somriures en zones de conflicte, el col·lectiu va oferir ahir un espectacle de circ que va omplir el Kursaal
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Mai no hi ha escenari allà on ac-
tuen els Pallassos sense fronteres
des que fa dues dècades van cre-
uar per primer cop la frontera de
la Jonquera per encaminar els
cotxes cap a Croàcia, aleshores
escenari d’una guerra que es lliu-
rava a dues hores en avió de Bar-
celona. No hi ha tarimes, ni calen
equips de llums ni de so perquè el
seu afany per fer riure i entretenir
petits i grans en zones de conflic-
te és més poderós que la prudèn-
cia i la por. Dolguts perquè les
aportacions de l’administració per
a la solidaritat que escampen pel
món «ha baixat de més d’un milió
d’euros a zero», tal com va explicar
ahir Jaume Mateu, àlias Tortell
Poltrona, van muntar una gala
per recaptar fons per continuar
viatjant. I Manresa, un cop més, va
donar la talla: el Kursaal es va
omplir ahir a la tarda amb vuit-
centes butaques a deu euros ca-
dascuna. Missió complerta.

Amb el bagenc Albert Vinyes
(Santa Maria d’Oló, 1970) fent de
presentador, un nodrit grup d’ar-
tistes va exhibir el seu treball da-
vant un auditori eminentment fa-
miliar. Els quatre pallassos de
Mabsutins van escalfar l’ambient
i van posar el llistó ben amunt amb
un número còmic i musical que va
acabar amb els seus integrants
gairebé nus i percudint diverses
parts del cos per crear les melodies
amb què van engrescar el públic.

Les acrobàcies de Circ Pistolet,
amb Enric Petit i Rat Serra, l’exhi-
bició de Rosa Maria Peláez (Circo
Los) amb les teles aèries, el darrer
espectacle de Gog i Magog, el ma-
labarisme de Moi Jordana, l’apor-
tació de Javi Soler i el clàssic nú-
mero de clown de Tortell Poltrona
fent-se un embolic amb la jaque-
ta i el micròfon van encomanar els
espectadors de rialles i admiració,
i van fer de la vetllada un èxit in-
discutible que va demostrar l’en-
cert de Manresa com a elecció
per programar el xou.

Precedint els números circen-
ses, Pallassos sense fronteres va
projectar un audiovisual en què les
imatges parlaven per si soles de la
generositat d’un projecte en què
els artistes actuen de forma altru-
ista. «Vam ser a Sri Lanka sis dies

després d’aquella onada assassina
que ens va fer descobrir què era un
tsunami. Recordo que ens van co-
mentar que aquells dies havien re-
but de tot, ordinadors, roba, men-
jar, llibretes... però que nosaltres els
havíem portat la vida», va explicar
Poltrona.

Els dos pallassos de Més Toma-
cat, equipats amb unes panxes
superlatives, van dirigir la cloenda
de l’espectacle alçant els especta-
dors de les cadires per cantar amb
els llums de la sala oberts la po-
pular Vaca lechera. Uns globus
gegants amb caramels en el seu in-
terior van voleiar una estona per la
platea fent les delícies de petits i
grans per posar el punt final a
una vetllada tant divertida com ne-
cessària.
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El Kursaal respon a la crida solidària
de la gala de Pallassos sense fronteres

El teatre manresà no va deixar pràcticament cap butaca lliure en un festival amb fins benèfics
Toni Mata i Riu BARCELONA

crits ofegats
des d’un lloc
angoixant

TERRA DE NINGÚ
Autor: Harold Pinter. Director: Xavier

Albertí. Intèrprets: Lluís Homar (Spoo-
ner), Josep Maria Pou (Hirst), Ramon Pu-
jol (Foster) i David Selvas (Briggs). Teatre
Nacional de Catalunya. pl. de les Arts,
1. Barcelona. Fins al 24 de novembre.
De dimecres a dissabte, 20 h; diumenge,
18 h. 1.40 h. Entrades d’11,50 a 23 eu-
ros. Venda a taquilles i www.tnc.cat. 

os vells coneguts, escrip-
tors per més senyes, es re-
troben en una nit d’alco-

hol que continua a casa del que ha
fet més fortuna d’ells (Hirst) i totes
les portes mal tancades del passat
es reobren amb la vehemència
que només la lucidesa i el llengu-
atge són capaços de desfermar.
Parlen, beuen, beuen molt, re-
corden, es menyspreen i s’ho re-
treuen tot en un combat dialèctic
en què Pou i Homar, superbis,
signen un dels títols de l’any, mal-
grat que encara hi ha tota la tem-
porada per davant. El debut de Xa-
vier Albertí com a director d’un
muntatge del TNC arriba en la
seva estrena com a principal res-
ponsable artístic de l’equipament.
I el resultat de la primera versió en
català de No Man’s Land és un fes-
tí teatral de primer ordre que dig-
nifica la programació del Teatre
Nacional de Catalunya.

Ha explicat Lluís Homar que el
primer cop que va llegir el text no
va entendre res. Certament, Terra
de ningú no és una peça fàcil, fins
i tot resulta críptica, malgrat que
Pou desitjava interpretar-la des
de feia trenta anys. En un clima
claustrofòbic –la sala d’estar crea-
da per l’escenògraf Lluc Castells hi
contribueix poderosament–, el
present vital de Hirst i Spooner es-
devé la desassogadora constatació
que les seves existències estan
encallades en un espai difús, un
lloc inquietant, una terra de ningú
on s’hi arriba tant des del triomf
com la frustració. I un destí des del
qual Pinter s’interroga sobre la
possibilitat de redempció.

Clavat a la butaca pel desple-
gament de facultats dels intèr-
prets i la magnífica posada en es-
cena, l’espectador assisteix amb el
cor encongit a un desenllaç que in-
tueix pertorbador. Sap des de fa es-
tona que els personatges estan
tan desconcertats com ell.
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TEATRE CRÍTICA

Públic universal. Pallassos sense
fronteres ha visitat 98 països al llarg
de 20 anys, pràcticament la meitat
dels que hi ha al món, en 708 expe-
dicions durant les quals ha realitzat
fins a 10.707 funcions.

3,5 MILIONS D’ESPECTADORS

LA XIFRA

Els Mabsutins van arrencar els aplaudiments del públic amb un número que va combinar música i humor

MIREIA ARSO

Rosa Maria Peláez, de la companyia Circo Los, en un número de teles

MIREIA ARSO


