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El somriure directe 

Ester Sola i Llunell (Sabadell, 1970) 
és una dona d'encant natural, molt 
positiva, que veu el got mig pie 
abans que mig buit. Domina les arts 
de la seducció amistosa. En el seu 
somriure directe i en la brillantor de 
la seva mirada es troben clars indi-
cis de vitalitat, equilibri i felicitat. 

La seva claredat és un pont de 
simpatía. Inquieta, riu alegrement 
davant de cada pregunta, arronsa 
les espatlles, dirigeix la mirada al 
fons de l'espai on som, La Jaima, al 
carrer de Jacquard, 46, a Sabadell, 
espai d'activitats culturáis que va 

confundar amb el també clown Xa-
vi Vila fa dos anys. Peró igualment 
posseeix un rerefons pensaros que 
s'endevina sediment de maduresa. 
A més de clown i artista, l'Ester és 
professora d'anglés i alemany i una 
veritable tastaolletes. Fent gala deis 
seus dots d'actriu, disposa de l'habi-
litat de canviar de registre en pocs 
segons, i en les seves respostes con-
trola perfectament les dosis de pro-
funditat amb les dosis de relaxació. 
És una persona que et fa sentir có-
mode al seu costat. És senzilla. No 
parla mai des del pesdestal. xwvutsrqponmlihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

«Deixem sortir 
el pallasso que 
portem a dins» 
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Qué és La Jaima 

Art Comuna? 

És aquest local 
tan maco que 

| veus. (Riu) Bé, 
es tracta d'un 
projecte que vam 

_ comengar fa dos 
anys el Xavi Vi-

la i jo i que té com a finalitat 
promoure i divulgar activitats 
artístiques de caire indepen-
dent, així com activitats cultu-
ráis i socials. Un deis nostres 
principáis objectius és portar 
el món del clown a Sabadell. 

I dones? 

Perqué a Barcelona es coneix 
molt peró aquí no gaire. I ens 
agradaría que la gent no ha-
gués de desplagar-se a Barce-
lona per a descobrir-lo. 

Quines activitats feu? 

Aquí, el Xavi i jo creem els nos-
tres números. I fem Jaimades 
(dies d'actuacions), impro par-
ties, jams i tallers de clown, 
lectures en viu, contes en mo-
viment... Tallers de teatre en 
anglés per a adults i petits, 
mim, teles i trapezi, dansa in-
tuitiva, cocreació... 

Qué és una Jam de Clown? 

Dones una estona de jugar 
com nens: recuperar l'entusi-
asme, somriure, riure, gaudir 
experimentar, compartir sabi-
duries i ximpleries, oblidar-se 
del món i la pressió social, ser 
lliures per una estona! Tots 
som participants i públic, tots 
podem donar la nostra opinió 
i també ignorar-ho tot; tots 
ens ajudem i deixem sortir el 
pallasso que portem a dins. 
Aqüestes Jams es fan els úl-
tims diumenges de mes. La 
propera será el dia 27 de se-
tembre a partir de les 7 de la 
tarda. 

Em fas cinc céntims deis ta-

llers de teatre en anglés? 

L'idioma es fa servir en un con-
text natural i segur; s'aprén 
holísticament; es milloren les 
competéncies comunicatives 
personáis i socials. Amb di-
ferents exercicis teatrals uti-
litzem l'idioma estranger; el 
context facilita la comprensió 
i alió que l'idioma no expres-
sa, ho expressa el eos. A base 
d'improvisacions i exercicis de 
eos i moviment creem un món 
teatral, i depenent deis inte-

ressos del grup, decidim si hi 
incorporem text. També podem 
decidir presentar números al 
públic. Així mateix, oferim el 
taller de teatre en anglés amb 
show de clown inclós. 

Caram! 

(Riu) Els nens que vulguin, 
participen en l'escalfament i 
exercicis teatrals proposats 
—exercicis de concentració, 
visualització, escolta grupal, 
consciéncia de l'espai i impro-
visacions. També gaudeixen 
d'un petit espectacle de la 
clown EstereMa (jo mateixa). 
Tot aixó només en anglés. Dos 
en un! Mentre s'ho passen 
bé, aprenen i creen un vincle 
afectiu amb l'idioma, tot facili-
tant-ne l'aprenentatge. 

En quin moment se't va des-

pertar la vocació de clown? 

Quan ho vaig conéixer. Jo no 
ho sabia, peró suposo que ja 
ho era, de pallassa. (Riu). Aixó 
ja es porta a dins. I vaig deci-
dir apuntar-me a fer formació 
teatral. Reconec que vaig co-
mengar tard, el 2008, a l'es-
cola Berty Tobias, a Barcelona. 
Vaig estudiar el métode Lecoq, 

teatre gestual, interpretació... 
Peró al segon any, quan vaig 
descobrir el món del clown, ja 
me'n vaig enamorar. I fins avui. 
No obstant aixó, jo sempre he 
estat d'inquietuds diverses, 
una tastaolletes, per dir-ho 
d'alguna manera. Sempre he 
fet moltes activitats. 

Com ara quines? 

Sempre m'ha agradat molt 
dibuixar, pintar (vaig fer un ci-
cle formatiu de tres anys de 
pintura mural a la Llotja, de 
Barcelona)... I quan de petita 
organitzava festes a casa deis 
meus pares sempre muntá-
vem obres de teatre. Llavors 
no li déiem clown, peró féiem 
el pallasso, és ciar. (Riu) Tam-
bé he practicat la gimnástica 
rítmica, la dansa i la natació 
des de la infantesa. 

La teva vessant professional 

és la docéncia, oi? 

Sí. Els meus pares ja eren 
professors i jo vaig estudiar 
filología anglogermánica. Sóc 
professora d'anglés i alemany. 

Quina relació hi trobes entre 

els idiomes I el teatre? 

Bé, a vegades, quan dones 
classes també has de fer una 
mica de teatre... (Riu) De fet, 
jo ara estic intentant lligar la 
meva formació d'idiomes amb 
la del teatre. És el tema que 
abans t 'he parlat del teatre en 
anglés, tant per a nens com 
per a adults. 

Qué és el que t'agrada més 

del clown? Quin missatge 

vols donar? 

Que hem de viure el present 
amb optimisme, que a la vida 
hi ha moltes coses per a riure 
i per a ser felig. I que sempre 
hauríem d'enfocar les coses 
amb una actitud positiva. Bá-
sicament, aixó és el que més 
m'agrada del pallasso. Perqué 
el pallasso és precisament un 
personatge que sempre té fra-
cassos, que va per la vida de 
desengany en desengany, peró 
que sempre intenta sortir en-
davant amb actitud positiva. I 
l'energia que dóna és molt xu-
la. Tant la que em dóna a mi 
quan faig de pallassa com la 
que veig que rep el públic. 

Vaig assistir a una de les vos-

tres últimes representacions 



i em vaig adonar que ets una 

artista a qui li agrada contro-

lar tots els detalls. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Com riu!) Jo sempre he estat 
una persona molt racional, or-
denada, de controlar-ho tot. . . 
Peró ara reconec que m'estic 
comengant a deixar anar una 
mica grácies al Xavi Vila, per-
qué ell és el mestre de la im-
provisado. (Torna a riure). 

Quins són els teus referents 

en el món del clown? 

En tinc diversos. La Merche 
Ochoa, que va ser la meva pri-
mera mestra. També admiro 
molt el Charlie Chaplin, al Le-
andre... I tots els meus pro-
fes: Jesús Jara, Virgina Imaz, 
Cario Mo & Mr. Di... 

Diuen que els pallassos poden 

arribar a ser molt perillosos. 

Sí. (Riu) De fet, el paper del 
pallasso, des de Shakespe-
are, era aquell que podía dir 
la veritat, l'únic que li podia 
dir tot a la cara del rei perqué 
com que era el pallasso... Una 
mica m'agrada també aquesta 
llibertat del pallasso que pot 
fer i dir el que vulgui. Trobo 
que és súper auténtic. Nosal-
tres, des de la realitat on som, 

fem un tipus de pallasso basat 
en l 'honestedat, peró tampoc 
no ens manca l'esperit crític, 
és ciar. Almenys ho intentem. 
Aquesta crec que ha de ser la 
veritable esséncia del nostre 
missatge. 

Com és la relació amb el pú-

blic? 

Fins ara sempre ha estat molt 
bona. Hem fet coses molt pe-
t i tes, molt intimes, amb molt 
poc públic, d'aquelles que 
penses: 'Ostres; quina por!' I, 
tot i així, el resultat ha estat 
molt bo. I quan hem fet coses 
grans, amb cent persones, tot 
nens, el resultat va ser excel-
lent. De moment estem tenint 
molta sort. 

Qué és més difícil: fer riure un 

nen o un adult? 

A tots dos. (Riu) Quan un nen 
está atent, per exemple, et 
dóna molt. Vol dir que te l'has 
guanyat. I ja no només parlo 
de fer riure, eh? Perqué si el 
pallasso té un punt de ten-
dresa, només amb un somriu-
re ja és meravellós. 

Molts adults només es dedi-

quen a trobar errors. 

Alguns, sí. I jo la primera, eh? 

(Riu) Com que sóc molt crítica 
amb mi mateixa, aixó també 
ho trasllado ais altres. M'agra-
da buscar I'error, peró sempre 
per a millorar. Ningú no és per-
fecte. Fem el que podem. 

Quina será la vostra propera 

actuació al carrer? 

El proper dissabte 26 de se-
tembre representarem l'es-
pectacle bilingüe «Els germans 
Pinga expliquen una história», 
a la plaga del doctor Robert a 
dos quarts de vuit del vespre. 

D'engá que fas de pallassa 

veus el món d'una altra ma-

nera? 

Probablement. Ara, a cada si-
tuació, a cada detall, li veig la 
part positiva, la vessant có-
mica. És com si m'estigués 
empeltant del clown, saps? 
Com si ell m'estigués abduint. 
(Riu) És a dir, no només faig 
el clown quan em poso el ñas 
vermell i sóc davant del públic, 
sinó que aquesta filosofía ja 
forma part del meu ésser. Et 
posaré un exemple: si alguna 
vegada faig alguna bestiesa, 
en comptes de dissimular-la, 
l'exagero. Aqüestes coses et 
porten a ser un nen una altra 
vegada. Peró en el bon sentit 

Ester Sola fotografiada aquesta setmana 
a La Jaima, l'espai d'activitats culturáis 
del carrer Jacquard, de Sabadell 
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de la paraula, eh? No a passar 
a ser un irresponsable, peró sí 
a 'passar' una mica d'aquesta 
pressió social que dictamina 
que has de ser així o aixá. 

Per cert, a quina escola ana-

ves de petita? 

A les Carmelites. 

Qué creus que s'hauria 

d'aprendre a l'escola i que ara 

no s'ensenya? 

Uff! És difícil aquesta pregun-
ta.. . Perqué ara comenga a 
haver-hi aquesta vessant de 
deixar que els nens facin co-
ses per si mateixos, d'escol-
tar-los... Crec que aixó és molt 
bo i fins i tot s'hauria de fer 
més. Perqué si només volem 
donar informació al nens, aixó 
ara ja no té sentit. Vas al Geo-
gle i la trobes. Els temps han 

m'he adonat que he aprés 
molt. 

Un cop conclou l'espectacle, 

com t'agrada que la gent et 

recordi? 

Com una clown ridicula, diverti-
da, tendrá... 

Quines són les teves aficions? 

Llegir, el teatre, pintar... 

Qué pintes? 

La meva pintura és realista 
peró no naturalista. M'agrada 
l'expressionisme, els colors 
molt forts, alegres... Ah! I les 
obres de gran format. De fet, 
vaig estudiar pintura mural a la 
Massana. 

Pintes per recordar? 

No, més aviat per expressar 
alió que sentó en aquell pre-
cís moment. La pintura em 

Sola, gran aficionada a la pintura, amb una de les seves obres 

canviat. Alió que ara és impor-
tant aprendre és com buscar 
les coses, saber fer anar les 
eines de les quals disposem, 
com tractar la gent... I dei-
xar-los jugar, que surtí alió que 
de debo el nen vol fer. 

Quines fites tens per enda-

vant? 

Continuar fent de clown i, 
sobretot, anar sumant. En 
aquests dos anys a La Jaima 

relaxa molt. Malauradament, 
peró, ara no pinto gaire perqué 
el teatre m'absorbeix molt de 
temps. 

T'agrada cuinar? 

Sí, sobretot si tinc convidats. 

Quina és la teva especialitat? 

Les amanides de tot tipus. 

Com et definiries en poques 

paraules? 

Alegre, senzilla i tastaolletes • 


