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L'Aire' de Emilio Aragón i 5 Aragons més i Paco
Mir 'peta' al Victòria

Títol: Europa Espanya Català

Quan es parla de pallassos, el nom de la família Aragón és imprescindible. Molts dels que llegiu
aquesta revista els vàreu descobrir badant i rient quan éreu nens i quan només hi havia una tele.
Malgrat l'època i la tele, no van ser mai els pallassos oficials de res. Van saber atraure el seu
públic, el de l'època, emocionar-lo i van compartir un codi amb frases populars que repetien sense
aturador. Un d'ells, el Milikito, l'Emilio Aragón, es va fer del ram de l'espectacle i ha dirigit i
interpretat pellícules i sèries; ha estat al capdavant de cadenes de televisió i és compositor. I un
gran amant, seguidor i intèrpret de la Commedia dell'Arte! Ara és a Barcelona per presentar
l'espectacle Aire, que interpreten tres cosins germans seus (fills del Gaby!) i dos nebots. Són
l'Alejandro, l'Alonso, el Gonzalo, el Rodrigo i el Punch. Tots es diuen Aragón de cognom i formen
la companyia Bojov, uns clowns una mica -o molt- galàctics. Es defineixen com a Clowns 3.0 i són
intèrprets i coautors de l'espectacle. Els ha dirigit Paco Mir amb l'Edu Pericas com ajudant de
direcció. I els ha produït el tiet!

"Ens fa molta illusió portar-los a Barcelona, però ara mateix tenim l'agenda plena i els hem fet un
forat només per als quatre diumenges d'abril (dues funcions c/u.) Però tornaran!", ha promès Toni
Albaladejo, productor de Annexa. Aire ja s'ha pogut veure el cap de setmana passat al teatre
Victòria, abans de fer-nos la presentació oficial, per aprofitar al màxim el forat a l'agenda. Les
crítiques i opinions han estat molt favorables. Han aconseguit crear un espectacle novedós,
sorprenent, de ritme trepidant i fet per una barreja de músics-clowns que porten l'ofici a l'ADN.
Està explicat sense paraules, amb gest i una música especial: fan percussió amb les bosses
d'aire! "Hem volgut que vibri. Fem música amb tota mena d'objectes i joguines de peluix i altres
materials. Fins i tot amb mòbils!" Com es diu ara, amb aquest Aire ho estan petant!

UN ARGUMENT GALÀCTIC

L'argument mostra l'arribada al món de quatre mena d'extraterrestres estranys. És un món habitat
per un noi vestit de beix i amb cabells llargs, que viu envoltat de bosses d'aire, com les que
protegeixen les coses fràgils, però de moltes mides i formes. Té una capsa misteriosa on estan
guardats aquests personatges vestits de blanc, que porten ulleres de pasta i el nas blau: "Les
ulleres i el nas de pallasso actuen com una màscara. L'artista, quan porta aquestes màscares, se
sent més lliure i protegit, deixa més de ser ell per ser el personatge", ha explicat Paco Mir. La idea
que el nas fos blau i pintat en comptes de vermell i de plàstic és que, tan sols amb aquest canvi.
"ja agafa un aire més actual i fins i tot futurista. Encara que l'obra, tant en temàtica com en música,
beu de la Commedia dell'Arte", confessa l'Emilio. "

L'espectacle va néixer de la necessitat de crear un clown contemporani a partir d'una idea de
l'Emilio: "Un dia, sentint-los tocar, vaig pensar que eren molt bons. I em vaig preguntar què
passaria si fiquéssim en una coctelera la seva música i l'humor que, segur, portaven dintre? Jo ja
volia fer un espectacle clown sense paraules, només amb música i humor." Ho van parlar , ho van
treballar i... només hi faltava el toc Tricicle!. "Fa 30 anys que ens coneixem amb en Paco Mir i
tenia ganes de tornar a treballar amb ell. Per això hem vingut a Barcelona i, entre funció i funció de
Tricicle, hem anat movent coses." Emilio Aragón ha deixat tot el protagonisme als nois: "Jo no hi
surto però per a mi, posar-me darrere l'escenari i anar aportant de tant en tant una idea, ha estat
preciós. El procés de creativitat davant un full en blanc em fascina i si puc ajudar, ja en tinc prou."



TEATRE VISUAL

N'hem vist un tast i, entre d'altres coses, és un gran espectacle de teatre visual amb totes les
escenes muntades amb molta cura. Ha estat espectacular una totalment a les fosques, excepte
uns pals de bateria illuminats de vermell, que fan sonar l'aire tot picant: "Al principi, fins i tot fem un
huracà amb la màquina de vent de Terrífic, que encara funciona!", diu Mir.

Gonzalo Aragón ha explicat que per crear l'espectacle han estat provant tota mena de formes de
so: "Anàvem a les botigues de bricolatge o supermercats i ho fèiem sonar tot. Al principi ens
cridaven l'atenció, però s'hi van acostumar i ens prenien per sonats." Asseguren que ha estat
divertit provar sons amb coses que, normalment, són a les cases. "Així els nens també poden
fer-les sonar. Ha estat un viatge molt maco, ens ha transmès emocions. Fer aquest muntatge que
de moment és el primer- ens proporciona una manera de continuar amb la tradició familiar, però
buscant una altra línia. Al llarg dels assaigs se'ns han disparat les neurones amb idees noves!",
afegeix el Rodrigo.

Aire es va pensar inicialment per a adults o adolescents, però han comprovat que fins i tot atrau
els més petitons, fascinats per la música. I als més grandets, perquè han comentat que el fill de la
Gemma Nierga, que té 10 anys, va sortir entusiasmat dient que era "un espectacle molt modern!" I
és que segons Rodrigo "hi ha una interacció contínua amb el públic, saltem constantment la quarta
paret. Els nens entren a sac i s'ho passen en gran i els grans es converteixen en nens de
seguida!" Diuen que Aire és una metàfora de l'evolució de la vida, ja que comença amb els
peluixos i acaben amb la tecnologia "com, de fet, ho fem tots." La música, però va in crescendo:
"arranca de manera suau, una mica ambiental, i acaba sent virtuosa. Ha estat interessant
experimentar amb la música tonal, la percussió potser està ja més vist," diuen.

A la pregunta de si els pesa el cognom, la resposta és contundent: NO. "És un gran orgull, hem
nascut amb això! Hem anat cap a la música però el fet de dir-nos Aragón ens ha fet pensar que
també podem fer comèdia. No és fàcil ser pallasso, és tot un ofici! Però nosaltres ens hem criat
amb els pallassos. Ara sabem que podem obrir el nostre propi camí en clau contemporània, el que
pertany a la nostra generació. "

Aire que dura "poc més d'una hora en funció de la inspiració", ha fet ja un recorregut per diverses
ciutats de l'Estat espanyol. A Barcelona l'ha acabat de desmadrar en Paco Mir i tenen la idea,
vocació i intenció de fer-la girar pel món. Els ha agafat fort, això del teatre!


