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Pallassos i clowns

Jordi Jané 

1.El genèric i l'específic
Fa uns quants anys que la gent de l'espectacle (i, doncs, també el públic i els mèdia) del nostre àmbit
lingüístic han agafat el costum de fer servir indistintament les paraules pallasso i clown com si fossin
equivalents. No és infreqüent de llegir coses com, per exemple: "La presentació de tot plegat anirà a
càrrec del clown Marcel Gros", o "Curs de clown a càrrec d'Àlex Navarro". Però, en realitat, el pallasso
manresà Marcel Gros no és un clown sinó un august (o, si molt m'estiren, un excèntric), mentre que el
pallasso badaloní Àlex Navarro imparteix cursets per transmetre les tècniques i la filosofia del pallasso -
de tots els tipus de pallasso.

La categoria genèrica dels pallassos comprèn les especialitats de clown, august, contraaugust,
excèntric, rodamón, pallasso de soirée, cascadejador, mim-clown i encara d'altres. Ras i curt: un clown
és un pallasso, però no tots els pallassos són clowns (de la mateixa manera que un taxista és un
conductor però no tots els conductors són taxistes o una poma és una fruita però no totes les fruites són
pomes). En conseqüència, si ja és una inexactitud anomenar pallasso a un còmic, un comediant o un
humorista, confondre el genèric pallasso amb l'específic clown és una negligència que cal evitar si no
volem empobrir ni l'idioma ni la rica varietat tipològica dels pallassos.

Per bé que aquest intercanvi, al meu parer confusionari, entre les paraules pallasso i clown és habitual
en algunes llengües romàniques des de mitjan segle XIX, jo a Catalunya sempre havia sentit a dir
pallassos i mai clowns per anomenar-los genèricament. Diria fins i tot que, en la parla popular, la
paraula clown no s'usava ni tan sols per designar el pallasso blanc. Devia ser el 1964 o el 1965 quan
vaig veure per primer cop una tropa de pallassos per televisió (concretament els Rudi-Llata) i recordo
com si fos ara el comentari de la meva mare: "D'aquests pallassos només m'agrada el Pierrot". Es
referia a l'enfarinat. Ella no usava, doncs, la paraula clown de manera espontània ni per designar els
pallassos en general ni per anomenar el carablanca. Anys després em vaig adonar que, a la Poesia
escènica, Joan Brossa també denominava Pierrot el pallasso llest. Quan, a l'entrada circ de la Gran
Enciclopèdia Catalana (GEC), Sebastià Gasch detalla el tipus d'atraccions que componen l'espectacle,
parla d'actuacions de pallassos i no d'actuacions de clowns. D'altra banda, tant a les seves crítiques
com als textos teòrics, genèricament parla sempre de pallassos i, tret de quan cita textos estrangers,
reserva sistemàticament el mot clown per al pallasso blanc. El mateix criteri segueixen les entrades
pallasso i clown de la ja citada GEC, que dediquen el mot clown només al pallasso blanc. Si se'm
permet una referència personal, quan amb el grup La Tràgica preparàvem Tripijoc Joc Trip (1976), vam
treballar sempre amb la convicció que fèiem un espectacle de pallassos protagonitzat per sis augustos i
dos clowns. En cap moment vam dir clown quan volíem dir pallasso. Em sembla que tot plegat segueix
el fil de la tradició: la paraula pallasso ve de la commedia italiana (anterior al circ modern) i les primeres
companyies de circ que van arribar a Catalunya a finals del segle XVIII eren italianes.

És bastant probable que, als Països Catalans, la tendència actual d'usar indistintament clown i pallasso
per designar el grup genèric i tornar a usar clown per referir-se concretament al pallasso blanc s'hagués
iniciat amb l'aparició del circ contemporani i el ressorgiment del circ de carrer (finals dels anys 70 del
segle XX). Aquell moment coincideix amb la irrupció als nostres escenaris de pallassos contemporanis
procedents de l'àmbit lingüístic saxó (Jango Edwards i Johnny Melville, entre d'altres). La posterior tasca
docent que han anat desenvolupant tant ells com els seus seguidors i la creació, el 1984, del Festival de
Pallassos de Cornellà amb les consegüents -i enriquidores- aportacions de pallassos d'arreu del món
també hi poden haver contribuït. En realitat, tot ve del fet que, per raons històriques, la llengua anglesa
usa indistintament la paraula clown per indicar tant el genèric pallasso com l'específic clown.



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 06/09/2004

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 34

2.Una mica d'història
El pallasso és una entitat dramàtica molt complexa i virolada, el resultat sempre provisional d'una
metamorfosi perpètua i sense final previsible. Respon a la necessitat, innata en l'ésser humà, de riure i
de riure's dels seus semblants. El pallasso actual va néixer a Anglaterra per esquitxar de comicitat els
exercicis d'acrobàcia a cavall que eren la base de l'espectacle de circ modern instaurat per Philip Astley
el 1768. Té les arrels al teatre grec i conserva trets dels bufons, saltimbanquis i joglars de l'Edat Mitjana,
del fool del teatre isabelí i de diferents personatges de la Commedia dell'Arte. Des d'Astley fins als
nostres dies, el pallasso s'ha adaptat camaleònicament tant a la mateixa evolució del circ com als
llenguatges del music-hall, el cinema, el teatre i la televisió. A Anglaterra, el personatge es va anomenar
clod i clown (substantius derivats del llatí colonus, literalment pagès, colon, taujà). Segons l'historiador
circense Tristan Rémy, quan Philip Astley va presentar el primer clown anglès a França (Billy Saunders,
la data fluctua entre 1783 i 1788) primerament els francesos el van anomenar paillasse i més tard en
van dir grotesque. Recolzant-se en l'historiador Joseph Halperson, Rémy convé que, al continent
europeu, el còmic de circ no es comença a anomenar clown fins al 1869 (a França el van rebatejar com
a Monsieur Claune). Alhora, Rémy testimonia que una de les pantomimes amb què Saunders va
triomfar a França es titulava, justament, Les Tours de Paillasse.

Segons Joan Coromines, al segle XVIII el mot italià pagliaccio (literalment màrfega, sac de palla -encara
avui els francesos anomenen sac el vestit del pallasso blanc-) "va passar a designar el clown, com a
home informe i malfardat i, des de l'italià, va passar al francès paillasse (fi segle XVIII), al castellà
payaso (1832) i directament al català pallasso". (M'intriga molt que Coromines usi clown per definir
pallasso; seria interessant saber la data de redacció d'aquesta entrada).

El pallasso august va néixer per donar el contrapunt al clown i oposar així un heroi romàntic i maldestre
a l'heroi perfeccionista i perepunyetes en què aquell s'anava convertint. Anomenat també Ximple o
Babau, el pallasso august és extravagant, grotesc, absurd, murri, trapella, provocador i astut. Diverses
llegendes sobre el seu naixement coincideixen en tres punts clau: l'indret (al continent i no al Regne
Unit), l'època (entre 1864 i 1878) i l'anècdota (gran hilaritat provocada en el públic per August, un mosso
de pista maldestre i borratxo que genera el caos a la pista cada cop que hi intervé). La creació de la
parella clown-august (Footit et Chocolat, 1890), de polaritat dramatúrgica similar al tàndem Pulcinella-
Arlecchino de la Commedia dell'Arte, va propiciar la pantomima dialogada, un dels punts àlgids del
gènere dramàtic dels pallassos de pista.
Amb tota aquesta història, doncs, valdria la pena que nosaltres tornéssim a cada personatge el seu nom
i recuperéssim el nom de cada personatge. Als Països Catalans, ni totes les fruites són pomes ni tots
els pallassos són clowns. I els botiflers que confonen nació amb pallassada s'assemblen intensament
als freaks.
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En la nostra tradició, la paraula “clown” només designa el pallasso blanc
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