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Escenes
‘DOÑA ROSITA LA SOLTERA’

Nora Navas fa immersió en 
l’obra de Lorca, a les ordres 
de Joan Ollé. TNC, del 27 
de febrer al 6 d’abril

‘CABARET PETRIFICAT’

Jordi Aspa té el do de volar 
en la nova obra d’Escarlata 
Circus. Teatre Alegria de 
Terrassa, 22 de febrer

BELÉN GINART 

Leandre Ribera en té la 
prova definitiva. Quan 
demana a algun jove me-
nor de 25 anys quina 
imatge li ve al cap quan 
pensa en un pallasso, la 

resposta sol ser invariable: el 
Krusty d’Els Simpson. “L’imagi-
nari col·lectiu en relació al pa-
llasso tradicional s’ha perdut”, 
lamenta. Per mantenir-lo viu, 
juntament amb l’Enric Caso i el 
Jordi Magdaleno (aquests dos 
últims, integrants de la compa-
nyia La Tal), va voler ajuntar es-
forços per retre’ls homenatge 
en forma d’elegia, tendra però 
també molt divertida, a Démo-
dés, un espectacle creat fa set 
anys que ara, per primera vega-
da, fa temporada a Barcelona.  

TENDRA ELEGIA ALS 
PALLASSOS ‘DÉMODÉS’

“Vam començar a treballar 
junts fa 29 anys i no ens vam se-
parar fins 10 anys més tard”, re-
corda Ribera, director i intèr-
pret de l’espectacle i premi Ciu-
tat de Barcelona de circ 2014. I 
tot seguit, se sincera: “No volíem 
que ens associessin amb els pa-
llassos de circ. Nosaltres fèiem 
teatre”. Però afegeix: “Amb el 
temps i l’experiència hem après 
a reconèixer d’on venim, quins 
són els nostres avis”. Ribera ex-
plica que el seu “no és un espec-
tacle narratiu en sentit tradicio-
nal, però aplega situacions que 
expliquen el final d’un temps”.  

ACOMIADATS I SENSE FUTUR 
Els tres protagonistes de Démo-
dés es troben en uns moments 
difícils de les seves vides. Aco-
miadats de la feina, sense saber 
ben bé què els espera en el futur, 

els veiem en la seva intimitat, 
carregada de poesia i de situa-
cions divertides. “Viuen al dia, 
se senten fora de lloc en un món 
que els ha deixat fora i porten 
l’ofici a sobre; tenen una mane-
ra de veure les coses passada de 
moda”, diu Ribera. Representen 
els tres arquetips clàssics del pa-
llasso: el blanc, llest i elegant; 
l’august, com un nen bromista 
de set anys, i el contraaugust, 
que Ribera defineix com “la ca-
ra amagada de la lluna, algú que 
viu en un altre món”.  

PÚBLIC DE TOTES LES EDATS  
Démodés confirma que, malgrat 
la crisi de l’ofici, els pallassos en-
cara emocionen. Les reaccions 
del públic ho confirmen. “Des-
prés d’una funció, un especta-
dor d’uns 40 anys em va explicar 
que la seva filla de sis anys no 
havia parat de riure i que ell, el 
seu pare, havia plorat”.■
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