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Quan Guillem Albà es defineix 
com a clown ho fa amb la boca 
petita. “Respecto molt aquesta 
feina”, diu. “Ser clown vol dir 
viure sense por, sense 
vergonyes ni tabús, sense 
pensar en el que diran els altres, 
i sobretot, tirar per terra la 
dignitat, que no serveix per a 
res”. Sota aquestes premisses 
ha nascut Marabunta, un 
cabaret encapçalat per un clown 
–Guillem Albà– que 
s’acompanya de l’All in 
Orchestra; un equip de sis 
músics inquiets en format 
banda de rock: bateria, baix, 
guitarra i secció de vents amb 
trompeta, saxo i trombó. 
L’objectiu, més que aixecar un 
espectacle d’humor, és convidar 
el públic a gaudir d’una festa 
sense sentit, on hi ha gags, 
cançons i humor sense lloc a 
pauses. 

“La gràcia del  clown és que no 
té cap barrera”, conclou el 
mestre de cerimònies. Guillem 
Albà es va iniciar en el món del 
clown de la mà del mític pallasso 
Jango Edwards, amb qui va crear 

el seu primer espectacle, 
Sketchofrènia, el 2006. Després 
van venir Flirt, dirigit per Jordi 
Purtí, i Trau, que  va presentar a 
la Fira de Tàrrega del 2012. 

Amb Marabunta, que és el seu 
quart espectacle de creació, 
torna als orígens. No només als 

seus, sinó també a l’essència 
salvatge del clown que feia 
Jango Edwards als 70, quan 
també ell va aliar-se amb una 
banda de músics per fer 
expandir el poder del pallasso. 
“No sóc el Jango, ni de bon tros, 
però volia recuperar allò que feia 
ell”, explica el Guillem. 

Després d’haver format part 
de l’orquestra de carrer Always 
Drinkig Marching Band, es va 
proposar muntar una autèntica 
bacanal de desenfrenament. 
Van deixar empremta al Teatre 
Latino, on es va estrenar, i van 
passar el març a l’Aquitània, ara 
descarreguen el seu món al 
Coliseum, disposats a fer que el 
públic surti del teatre amb més 
energia i ganes de viure de les 
que tenien en entrar-hi. 

Marabunta s’instal·la al 
Coliseum del dv. 2 al dv. 30.

Contra la dignitat
Guillem Albà lidera la marabunta que està a punt d’arrasar el 
Coliseum. La Maria Junyent se sumarà a la revolta

Ser ‘clown’ vol 
dir viure sense 
por i sense 
pensar en el que 
diran els altres

PRE-MARABUNTA

SKETCHOFRÈNIA 
Va ser el seu primer espectacle 

de creació, i va néixer de la 
complicitat entre Albà i el pallasso 
Jango Edwards, que el va dirigir. 
El protagonista era un home que 

experimentava amb la personalitat.

FLIRT 
En Marcel, el protagonista de Flirt, 
es donava una última oportunitat 

per trobar el seu amor. La fanfàrria 
Always Drinking Marching Band 

acompanyava l’antiheroi d’aquesta 
aventura.

TRAU
I va arribar el moment de deixar 
enrere els excessos i investigar 
els silencis i la delicadesa d’un 

personatge insòlit que habita en el 
costat més poètic de la vida. El pol 

oposat de Marabunta.


