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El pallasso Marcel Gros surt a la recerca de les
històries que s'amaguen dins dels llibres a 'Contes
Amagats'

Título: Europa Espanya Català

L'espectacle s'ha estrenat aquest divendres a la Mostra d'Igualada Marcel Gros es presenta al seu
nou muntatge com un trobador de contes que, des de la seva finestra que ho veu tot, comença un
viatge per camins imaginaris plens de formes, papers, sons i colors a la recerca de les històries
que encara no són a dins dels llibres. Aquest és l'argument de 'Contes Amagats', el nou
espectacle del pallasso bagenc que aquest divendres s'ha estrenat oficialment a la Mostra
d'Igualada.

En una entrevista a l'ACN, Marcel Gros ha explicat que en aquesta ocasió s'ha buscat diferents
companys de viatge com una 'A' que vola, un llibre que parla, papers, lletres, un extraterrestre o el
'superborinot'. Com és habitual, el pallasso es comunica amb el seu públic a través de l'humor, ja
que, segons ell, "el riure és el vehicle més fàcil i directe a través del qual enviar missatges i dir
moltes coses".

Els espectacles de Marcel Gros sempre volen transmetre un missatge i, en aquesta ocasió, és que
"amb la imaginació es pot arribar molt lluny". Per ell, "amb la imaginació es poden afrontar els
problemes de manera diferent, no per oblidar-los, sinó per ser positiu i tirar endavant". De fet, "la
feina del pallasso és comunicar el bon rotllo". Gros creu que el pallasso pretén "ser agradable,
atractiu i fer-se estimar" i, segons ell, "quan mirem un pallasso ens en riem de nosaltres mateixos,
que és la cosa més sana que es pot fer".

Adaptar-se als canvis

Marcel Gros compta amb gairebé 25 anys de carrera en solitari, tot i que ja en fa 35 que puja als
escenaris. Per això, ha vist tots els canvis que hi ha hagut en el món de les arts escèniques.
"Quan vaig començar ningú es pensava que portaríem mòbil i que ens podríem connectar amb tot
el món i m'hi he hagut d'anar adaptant. Ara els meus espectacles tenen ritme de 'zapping', és a dir,
abans que el públic faci 'zapping' el faig jo", ha expressat Gros.

El pallasso fa servir un llenguatge ràpid i visual i intenta jugar amb "les coses més senzilles".
"Agafo les coses més simples que hi ha com un tros de paper o una escombra per demostrar que
la tecnologia no ens portarà enlloc, sinó que hem de ser més imaginatius", ha explicat. Marcel
Gros també ha apuntat que avui en dia la màgia del teatre és mostrar que "podem donar molt amb
poc", ja que, segons ell, "ja no funciona això de fer grans muntatges per donar poc".


