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P
ocs obliden el pú·
blic de Crónicas mar-
cianaas cobert amb 
bosses d’escombra·
ries a l’espera que 
Leo Bassi escampés 
una bonyiga amb 

l’ajuda d’un ventilador. Una acció 
política –com tantes de seves– que 
pretenia despertar les endormisca·
des consciències de l’Espanya del 
benestar. I així segueix, als 62 anys, 
burxant. Un privilegi de bufó que ac·
tualment, quan el detritus neolibe·
ral ens ha esquitxat a tots, exerceix 
amb energia sobrenatural.

–Abans que res, ¿de què estaven fetes 
aquelles caques?
–¡Això és secret d’Estat!

–¿Ho podria desclassificar?
–Eren de xocolata, elaborades per mi 
mateix. Les podia engolir tranquil·
lament. Encara que un dia els tècnics 
d’un teatre em van fer un canvi. Va co·
mençar l’obra, vaig notar un estrany 
enrenou entre bastidors i, a l’agafar·
la, vaig veure que no era una de les 
meves. Me la vaig menjar. No podia 
trair les expectatives del públic.

–No l’acusaran de falta d’entrega.

«El moment polític 
actual sintonitza
amb la tradició
dels pallassos»

–Colau es postula a l’alcaldia, i vostè se-
gueix a la pista.
–La lluita a penes ha començat. Els 
dolents, els que de debò tenen el po·
der, poden tornar reforçats. Tenen 
una idea darwinista de la lluita po·
lítica. Pensen que és bo per a l’ADN 
d’una societat que hi hagi pobres que 
caiguin, i que només ells, els rics, te·
nen dret a la dominació. ¡Feixisme 
pur! Però sóc genèticament optimis·
ta i em preparo per a un enfronta·
ment duríssim.

–Qualsevol dia el veurem en una llista 
electoral.
–Això no forma part del món del bu·
fó. Beppe Grillo ha deixat de ser·ho. 
La meva missió és catalitzar idees, 
inspirar altres. A més, el món gover·
nat per mi seria un desastre.

–Té un crani a l’estil Mussolini, això sí.
–Fins i tot tinc l’uniforme feixista ita·
lià i em queda de puta mare. Miri, jo 
tinc tan clar el que faria que difícil·
ment trobaria la manera justa de ser 
alhora democràtic i líder.

–Va. ¿Quina primera mesura pren-
dria?
–Faria que el salari del directiu d’una 
empresa no superés més de 12 vega·

Nova York, 1952. Resideix a Madrid. Còmic i agitador. 

–Hi ha hagut coses pitjors. A Alema·
nya va cedir l’escenari sota els meus 
peus, em vaig precipitar i va caure 
un altaveu de 100 quilos sobre la 
meva cama. Me la va trencar per 23 
punts. Amb el fèmur fora, em vaig 
posar dret, vaig caminar com un pi·
rata i els 800 espectadors es van mo·
rir de riure. 

–Un ofici de risc el de pallasso.
–Els verdaders pallassos són mons·
tres amb una força interior d’acer. Jo 
només tiro la tovallola quan tinc la 
sensació que no estic defensant l’ide·
al de llibertat i humanisme inculcat 
per la meva família. La meva riquesa 
és dir el que vull com vull en defensa 
dels pobres.

–Va ser antisistema abans del 15-M.
–El generador que va alimentar els 
ordinadors dels primers concentrats 
del 15·M a la Puerta del Sol era meu 
(per cert, me’l van espatllar perquè es 
van oblidar de posar·li oli). Però abans 
de la crisi ja havia inventat el turisme 
polític. A bord del BassiBus, vaig mun·
tar tours pels desastres urbanístics de 
les grans urbs. ¿Sap qui va ser la meva 
ajudant al BassiBus de Barcelona, el 
2005? Ada Colau. Ella em va mostrar 
les seqüeles del Fòrum i el 22@.

Membre de sis generacions 
de pallassos –un 
avantpassat va lluitar amb 
Garibaldi i el seu pare, 
malabarista, va treballar amb 
Groucho Marx–, la tradició va 
pesar sobre els seus somnis 
d’astrònom. Va debutar als 7 
anys a Austràlia.

Es va fer famós a Espanya 
per les seves aparicions 
al programa ‘Crónicas 
marcianas’, on va impactar 
el públic per fer esclatar i 
menjar merdes de vaca.

Ha estat víctima del boicot 
i la censura per part de la 
ultradreta. El 2006 van posar 
un explosiu al Teatro Alfil, 
on estava representant ‘La 
revelación’.

Ha fundat a Madrid la 
Iglesia Patólica, en què Déu 
és substituït per un ànec de 
goma i on s’exalten els valors 
de la Il·lustració.

Leo
Bassi

Aquest bufó sense amo assegura que als 62 anys és més feliç que mai. 
Sap qui és, la seva secular postura antisistema ja no és vista com una 
bajanada i ha fundat una església que rendeix culte a un ànec de goma. 
Amb tot això va actuar divendres al Festival de Pallassos de Cornellà.

PER núria navarro
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des el del treballador. Avui és 280 ve-
gades més elevat. A Suïssa, la capital 
del diner negre, van sotmetre aques-
ta mesura a votació i el 45% s’hi va 
pronunciar a favor. Només amb això 
canviaria tot sense canviar les regles 
del mercat.
 
–Abans de la PAH i de Pablo Iglesias es 
devia sentir molt sol, ¿no? El prenien 
per un sonat.
–Quan als 80 i 90 s’exaltava els triom-
fadors i el diner fàcil, jo em sentia el 
producte perfecte de la meva famí-
lia. Vaig créixer amb l’orgull de ser 
pobre, d’estar al marge, de no ageno-
llar-me davant cap poder. Avui vivim 
un moment polític en sintonia amb 
la vella tradició dels pallassos. I em re-
conforta el desig de democràcia ho-
ritzontal.

–Llavors, ¿què li fa perdre el son?
–La poca gent que controla la narra-
tiva dels temps. Un exemple és Face-
book o Twitter, on si no segueixes la 
narrativa oficial et fan fora. Llavors, 
¿qui són els bons i qui els dolents? No-
to una gran manipulació de les idees, 
i és aquí on hi ha el meu combat.

–¿Què li sembla la narrativa Catalunya-
Espanya?
–Em crea un conflicte interior. L’es-
sencial del meu món, el del circ, és 
l’internacionalisme. El pare del meu 
besavi matern era negre, de Sud-
àfrica; i tinc avantpassats polonesos, 
italians, francesos, irlandesos. Al circ 
no hi ha fronteres, el riure sona igual 
al cercle polar rus i a Nabulus. El pla-
neta sencer em concerneix. Per això 
no m’interessen els nacionalismes.

–Parlava de conflicte interior…
–És que tinc un grandíssim respecte 
per la gent que defensa la seva cultu-
ra i la seva llengua. I em fa riure que 
Alicia Sánchez Camacho digui que és 
una victòria per a la democràcia que 
no es faci una consulta a les urnes.

–El veig menys bel·ligerant amb el PP. 
–Al mes de maig vaig actuar a les fa-
veles de Río, on la vida humana no 
val res, i des d’allà Rajoy es veu petitó. 
Encara em motiva el feixisme catòlic 
a Espanya –del qual el PP és la pun-
ta de l’iceberg–, però el fet que Rajoy 
hagi fet fora Gallardón i la seva llei de 
l’avortament és molt simptomàtic. 
Reconèixer que perdien les eleccions 
si empenyien aquella llei significa 
que l’Església catòlica intransigent 
no supera el 24% de votants.

–Això li permet relaxar-se una mica.
–Sí. Tot i que fa una mica menys de 
dos anys vaig fundar la Iglesia Patóli-
ca, i les misses dels diumenges a la ca-
pella de Lavapiés estan pleníssimes. 
Algunes són vistes en streaming per 15 
o 20.000 persones. En el patolicismo, 
que celebra la humilitat i l’optimis-
me, déu és un ànec de goma i els àn-
gels porten nas vermell. I en les me-
ves homilies, que seran recordades 
d’aquí 100 anys, exalto els valors de 
la Il·lustració i reto homenatge a Vol-
taire, a Descartes, a Kant i als grans 
bufons de la història.

–Li està sortint un competidor en el 
papa Francesc, gairebé.
–Ho comparteixo gairebé tot amb 
Francesc, excepte Déu. Ell busca re-
cuperar l’essència de la seva religió i 

jo, a aquestes altures de la vida, estic 
assolint la del bufó.

–¿En què consisteix?
–A parlar lliurement. I a tenir inno-
cència. A El club de la comedia i altres 
stand-up hi veig molt de cinisme. Ser 
cínic sembla molt urbà i molt cool, 
però a mi em molesta. La innocència 
és la força sobre la qual es construeix 
la civilització. 

–La seva innocència causa fúria. Li 
han pegat, censurat i posat bombes.
–Fa poc, a Jerusalem est, on vaig actu-
ar, un colon israelià em va posar una 
pistola a la templa. Li vaig dir: «¿No 
veus que estic al costat just de la his-
tòria? Vés-te’n a prendre pel cul». Un 
dels avantatges de l’edat és que no 
tinc por de la mort.

–El més lògic seria al revés.
–Abans tenia por de morir sense ha-
ver trobat la meva posició al món. 
Però l’he trobat. Estic en el moment 
més feliç de la meva vida.
 
–Enhorabona.
–La clau està en la frase del temple 
de Delfos: «Coneix-te a tu mateix». 
Amb l’experiència i les derrotes  
–que han sigut moltes–, sé qui sóc i 
en quina direcció vaig. I alhora em 
sento dins d’un flux d’energia. 

–El racionalista es posa transcendent.
–(Riu) Una de les coses complicades 
és entendre que som el producte de 
milers d’utopies anteriors. El plaer 
està a reconèixer que som una par-
tícula en el flux del temps i que te-
nim l’obligació d’afegir i modificar 
el curs d’aquesta energia. 

–Fa dos anys vostè el va modificar te-
nint un fill. 
–Amb els dos primers, que ja són 
grans, vaig aprendre que el meu tre-
ball era desenvolupar les seves ap-
tituds i no imposar les meves, però 
vaig sentir por per la meva pròpia in-
certesa. Aquesta vegada ho visc amb 
una gran alegria.

–I amb més... ¿pudor?
–¿Pudorós jo? Al juliol vaig navegar 
sobre un ànec gegant de 17 metres 
entre Suècia i Dinamarca. Ara el que 
no tinc és urgència. H

«Ada Colau va 
ser la meva 
ajudant en el 
BassiBus que 
feia el ‘tour’
pels desastres 
urbanístics de 
BCN el 2005»

Leo Bassi, amb la mitra de summe 
sacerdot de la Iglesia Patólica,
a Barcelona, dijous passat.

FERRAN SENDRA


