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FESTIVAL DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

«Tornem a plantar aquest campa-
ment com a acte de rebel·lia. Re-
ivindicació del somni. Celebra-
ció de la vida. Per seguir cultivant 
el pensament crític». Així és com 
Txarango va anunciar ahir la se-
gona edició del festival Clownia 
que amb tant èxit (l’any passat 
van vendre 4.000 entrades en tan 
sols 15 dies) va organitzar a la se-
va població natal, Sant Joan de les 
Abadesses (Ripollès). En aquesta 
mateixa localitat, la banda com-
partirà cartell amb grups com La 
Pegatina, Babylon Circus, Ampa-
ro Sánchez, El Niño de la Hipote-
ca, Gertrudis i l’in-
corregible Leo Bas-
si, entre d’altres. La 
cita serà els dies 26 i 
27 de juny.
 El festival desple-
garà les seves actu-
acions en diversos 
espais com la pla-
ça Major del poble 
i dos escenaris: el 
principal (de més 
aforament), i el ba-
tejat Àgora. Una 
gran carpa que aco-
llirà el vessant més 
social, amb músi-
ca, teatre i circ com 
a eines de transfor-
mació.

Eines

Leo Bassi oferirà un 
espectacle antolò-
gic amb la seva habi-
tual àcida visió de la 
religió, la banca, el 
capitalisme... Men-
tre que Payasos en 
Rebeldía es conver-
tirà en un espai de solidaritat in-
ternacional i de fraternitat entre 
els pobles que coneixen bé el poder 
de la rialla i de l’art. Sorgit arran 
del Festiclown, el Festival Interna-
cional de Clown de Galícia, i del 
treball de la cooperativa artística 
Culturactiva, l’objectiu d’aquest 
projecte és compartir esperances 
en llocs que pateixen injustícies i 
conflictes. Payasos en Rebeldía ha 
acompanyat el procés de forma-
ció de la primera companyia de pa-
llassos Zapatista Indígena de la his-
tòria de Chiapas i ha organitzat el 
primer festival internacional de 
Clown del món àrab, el Festiclown 
de Palestina.

 Alguer Miquel, el timoner de 
Txarango, va recordar la comunió 
absoluta que van aconseguir l’any 
passat «entre el festival i la gent del 
poble». I va aclarir que si el pretext 
del naixement de la mostra va ser 
el 2014 la presentació del seu se-
gon compacte, «ara la voluntat és 
proclamar la música i la cultura 
com a eines i armes de participa-
ció social» que convidin a sacsejar 
consciències.
 Clownia és més que una pro-
gramació concentrada en dos di-
es de grups, actors i pallassos. «És 
un espai de convivència que con-
vida a la reflexió. Una forma d’am-
plificar els motius pels quals fem 
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La rebel·lia 
de Clownia
Txarango compartirà cartell amb La Pegatina 
i Leo Bassi, entre d’altres, el 26 i 27 de juny

33 El grup organitzador i amfitrió, Txarango.
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33 L’animada banda La Pegatina.
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música», va subratllar Miquel. 
D’aquí ve, per exemple, que no 
es posin a la venda entrades per a 
un sol dia sinó abonaments per al 
festival complet. «No volem que 
la gent es limiti a veure l’actua-
ció de la banda que li agrada. Vo-
lem compartir una experiència de 
convivència completa». El tret de 
sortida anirà a càrrec de Cybee i El 
Son de la Chama, a la plaça Major. 
Al migdia del mateix divendres 
26, a l’espai Àgora, actuaran Tini-
xara, Leo Bassi i Rondellaires. I el 
clímax arribarà dissabte a la nit 
amb El Niño de la Hipoteca, Txa-
rango, Hoffmaestro, Zoo i Calave-
ra Collective. H

33 Ava DuVernay, durant el rodatge de ‘Selma’.

no sóc la primera dona negra que es 
mereix aquests reconeixements. Al-
tres, com Julie Dash o Dee Rees o Li-
sa Gay Hamilton, se’ls van merèixer 
molt abans que jo. Suposo que jo he 
dirigit la pel·lícula adequada en el 
moment just. En tot cas, espero que 

els pròxims anys les dones no hau-
rem de pensar a ser les primeres o 
les segones o les terceres, i podrem 
concentrar-nos a fer les millors pel-
lícules.

–¿Està d’acord que les oportunitats 

del cine afroamericà han augmentat 
des de l’arribada de Barack Obama 
a la presidència?
–S’han produït més pel·lícules que 
parlen sobre la història dels negres, 
i no pot ser una coincidència. De to-
tes maneres, no oblidem que moltes 
d’aquestes pel·lícules estan produ-
ïdes i dirigides per blancs, com Cri-
adas y señoras i Lincoln. I que moltes se-
gueixen recolzant-se en l’arquetip 
del messies blanc: al final acaba sent 
un personatge blanc qui ajuda els ne-
gres a escapar de la pobresa o l’escla-
vitud. 

–¿Què opina dels paral·lelismes en-
tre el món que Selma retrata i l’ac-
tual?
–Quan feia la pel·lícula no em po-
dia imaginar que acabaria havent-
hi tantes connexions, però suposo 
que eren inevitables. Primer, perquè 
el que va passar a Ferguson és el nos-
tre pa de cada dia: molts joves negres 
han mort des de sempre en aquelles 
mateixes circumstàncies. I segon, 
perquè ser conscient d’això forma 
part de qui sóc com a cineasta, i com 
a dona negra. H


