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El nas vermell, moltes vegades, es porta per dins

Títol: Europa Espanya Català

Marcel Gros sempre s'ha sentit atret pel món de l'espectacle. El seu pare era músic i ell celebra els
25 anys de vida com a pallasso. Mai s'ha maquillat i, tant amb nas vermell com sense, sempre és
ell. El seu pallasso es la seva ànima, és de veritat. S'ocupa de tot, des dels temes que tracta fins a
l'escenografia; quan surt de gira ho porta tot a sobre, i amb la seva dona treballen junts en
l'empresa Gros.

Quan et poses el nas vermell amplifiques tot el teu interior, tota la teva humanitat

Per què va voler ser pallasso?

De petit ja m'agradava ser una mica exhibicionista i em posava davant de la gent per fer-los riure.
El món de l'espectacle m'atreia i, fins i tot, vaig ser cantant d'una orquestra. Fins que un dia vaig
descobrir que m'agradava més presentar les cançons que no pas cantar-les, perquè la gent reia, i
trobo que es una manera fantàstica de comunicar-se.

Què cal tenir per ser pallasso?

Em sembla que s'ha de tenir l'esperit. És molt fàcil ser pallasso si ho ets, però, si no ho ets, per
molt que t'esforcis no trobaràs mai el lloc.

El nas vermell es una màscara que amaga la personalitat?

Crec que és al contrari, el nas vermell es la màscara més petita que hi ha i no amaga res, quan et
poses aquest nas amplifiques tot el teu interior, tota la teva humanitat.

Els pallassos actuen tan sols per als nens?

El pallasso no és sols per a nens. El pallasso és un nen i un nen que es fa atractiu amb els seus
amics de jocs, amb els nens, però també es vol fer viu amb el tiet, el pare o l'avi, vol fer-se estimar
per tots i els espectacles de pallasso tenen moltes lectures, el nen es pot quedar amb la façana de
les coses i els grans poden fer una altra lectura.

Vostè diu que l'entorn influencia el treball. Com l'ha marcat el Bages?

Aquest fred que fa a Manrússia els manresans anomenem així Manresa pel fred que hi fa et fa
estar tancat a casa més estona i tens més temps per anar rumiant coses i anar assajant. Crec que
tot influeix, i el fet d'haver nascut a Manresa, on tots ens coneixem i on hi ha músics i actors,
també té la seva influència.

La gent de la cultura valora el vostre treball?

Cada vegada més es van adonant que el llenguatge del pallasso és molt vàlid. Però sempre hem
d'estar lluitant per aconseguir-ho, ja que fins i tot al diccionari la paraula pallasso es defineix com
un terme despectiu, i això em sap molt greu.

Per què no sovintegen més les actuacions de pallassos als grans teatres catalans?

M'agradaria molt saber-ho. Sembla que el pallasso és un entreteniment i el teatre és més
important, però on s'adonen que el nostre llenguatge és tan vàlid com qualsevol altre llenguatge
escènic ja ens posen en les seves programacions, i no tan sols per a nens, i obren així les portes
d'altres possibilitats.

Director, creador i productor dels seus espectacles: és una tasca dura?



En el món del teatre cada feina està més diferenciada, però quan dic que sóc pallasso hi ha
incloses totes aquestes tasques. Pallasso vol dir fer de tot, des de l'argument fins al vestuari.

Creu que si Rajoy es posés un nas vermell podria fer de pallasso?

Crec que li convindria fer una teràpia d'aquesta mena, posar-se un nas vermell, mirar-se al mirall i
que comenci a riure perquè cal pendre's a un mateix amb sentit del humor. Sovint les coses que
fan els polítics no tenen sentit de l'humor, i aquest sentit connecta directament amb la
intel·ligència, i de vegades penses que el que fan és poc intel·ligent.

El president Puigdemont té sentit de l'humor?

Sí, l'he sentit dir algunes coses en què el fa servir i no li fa falta cap nas vermell perquè el nas,
moltes vegades, es porta per dins.


