
En Litu Bambasses és un pa-
llasso de Navata que fa tot el rela-
cionat amb l’espectacle per a
nens: màgia, globoflèxia, gags,
música... Fa un temps que només
treballa en festes privades o esce-
naris, perquè el que ell anomena
“el lloc ideal per a un pallasso”,
que és la plaça Major d’un poble,
ja fa temps que ha deixat d’acollir-
lo. Si ens hi fixem, en les progra-
macions de les festes d’estiu de
barri, les organitzacions gairebé
mai ja no aposten per un especta-
cle infantil de pallassos, titelles o

mags. Tota aquesta colla de pro-
fessionals han sigut subs tituïts
per màquines de fer abundant es-
cuma, jocs d’aigua i inflables.

L’origen i el perquè del canvi
Ens remuntem a l’any 1979, a Ca-
talunya, en procés de sortir de la
dictadura franquista. En Litu for-
mava part d’una companyia de
teatre independent, d’aquelles
clandestines i perseguides pel rè-
gim. Quan es va instaurar la de-
mocràcia, el fet de retornar la cul-
tura catalana al poble era la mà-
xima preocupació dels dirigents.

Una de les maneres més efica-
ces de retornar-la és incidint en la
mainada, ment pensant encara
influenciable, i a través de la di-
versió. Els encarregats de fer-ho,

per descomptat, van ser els pa-
llassos, mags i titelles. Durant els
anys 80, els grups infantils van
viure en estat continu d’eufòria. 

L’espectacle es feia en català:
era la millor manera de prestigiar

i escampar la llengua que fins
aleshores havia estat prohibida
parlar. “Empreses, com La Caixa,
van donar molta feina als anima-
dors en biblioteques d’arreu de
Catalunya, va permetre que ens
professionalitzessin”, diu en Litu.

Però sembla que, cap als anys
90, va començar una manca de
criteri en els organitzadors.  Tots
els coordinadors d’actes van
muntar-se, sense pensar-s’ho
dues vegades, al carro de les no-

ves tendències. La moda de la fes-
ta de l’escuma o els inflables s’ha
instaurat en les festes majors, i
malgrat ser una aposta segura,
perquè porta diversió i entreteni-
ment, no s’hauria d’abandonar
l’opció  tradicional d’espectacle
infantil. 

La Festa Major és una gran
oportunitat per difondre cultura.
És un moment popular, per tant,
cal  adonar-se que la intenció d’u-
na programació o d’una altra tin-
dran un efecte en la gent.

Tant els petits de la casa com
els grans treuen profit d’una fun-
ció lúdica. “Un pallasso no és un
graciós que es posa un nas i fa el
tonto”, explica en Litu Bambas-
ses. La ingenuïtat d’un animador
infantil té la capacitat de desper-
tar en la gent valors vitals que la
rutina amaga. 

Un “show” d’un “clown” no és
qualsevol ximpleria.  Per això, en
Bambasses aconsella, a aquells
que voldrien començar a dedicar-
se al món de l’espectacle infantil,
que treballin sempre al costat
d’un professional. Tenir persona-
litat com a clown és el més im-
portant, si el que es vol és tenir
èxit. 

Algú podria pensar que el pro-
blema de la substitució de pallas-
sos per festes de l’escuma en les
activitats d’estiu són els diners
que disposa una junta. “No és
així, el problema és apostar per
allò que tothom fa sense rumiar
si és el més oportú per a l’ocasió”,
explica Litu Bambasses.  

Mal temps 
per als pallassos 
Els animadors infantils reivindiquen
tenir més presència a les festes majors
Encara existeix gent que recorda l’època en què els
pallassos actuaven en la festa major del poble. Des de
fa un temps, això ha canviat. Els organitzadors  ja no
contraten animadors infantils. Quin efecte fa quan
desapareixen de les places? Litu Bambasses reclama
més protagonisme per als nassos vermells.
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La ingenuïtat d’un animador
infantil té la capacitat de
despertar en la gent valors
vitals que la rutina amaga
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La Festa Major de l’Escala
comptarà, aquest any, amb una
cinquantena d’activitats –entre el
27 d’agost i el 5 de setembre– i
destaca la potenciació de la pro-
gramació dirigida als joves. Co-
incidint amb l’Any Víctor Català,
el pregoner d’aquest any serà el
conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, Santi Vila.
Un any més, una quinzena d’en-
titats col·laboren en l’organitza-
ció de la festa.

El programa inclou diverses
novetats, fruit de les propostes
que van sorgir de l’assemblea de
joves. Així, està prevista una gim-
cana nocturna a la Platja (4 de se-
tembre, entre 21 i 23 hores). Una
de les novetats més espectacu-
lars, però, serà un tobogan infla-
ble gegant, de 100 metres, que
s’instal·larà a la baixada del car-
rer Enric Serra, el matí del dia 5
de setembre. Una altra incorpo-
ració és l’activitat anomenada D-
Canta’t pel Karaoke (2 de setem-
bre) i un concert de barrakes per
als més joves, que començarà a
les 20 h del 3 de setembre, amb
el grup Crossing. Les Barrakes
comptaran aquest any, també,

amb El Tour dels 40 Principals,
La terrasseta de Preixens, 7derok
i el concurs de música jove i ama-
teur D-notat’t.

Aquest any s’ha fet un concurs
per a joves per tal d’escollir el car-
tell de la Festa Major. El guanya-
dor ha estat Oriol Fuster, amb
una imatge dels focs d’artifici.

L’exposició de la Festa Major,
organitzada per la Llibreria Vi-
tel·la, estarà dedicada aquest any
a Víctor Català. Es podrà veure, a
l’Alfolí de la Sal, des d’originals de
les seves obres fins a quadres i al-
tres elements relacionats amb
l’autora.

Just després de la inauguració
(1 de setembre, 19 h), es farà la
cercavila El despertar de la Festa,
amb els grups de percussió Ba-
tuscala, Ociart de Roses, Tra-
muntakada de Figueres, Els se-
nyors del foc de Castelló d’Em-
púries i Els Amics del Tambor del
Baix Ter de Torroella de Montgrí.
La cercavila sortirà de diferents
punts del nucli antic, fins a la pla-
ça de l’Ajuntament, on hi haurà
el pregó del conseller de Cultura,
Santi Vila.

Tot i que formalment la Festa
Major és de l’1 al 5 de setembre,
la setmana anterior sempre es
programen diversos actes previs.
En aquest sentit, hi ha l’obert de
tennis i pàdel, la VII Marxa Noc-
turna de l’Anxova, la VIII Traves-
sa de Natació, una fira d’artesans
escalencs, el IX concurs de pesca,
la XXVIII trobada gegantera,
teatre de carrer i la XXXIII Nit
de la Sardana. No hi faltaran clàs-
sics com la cursa d’objectes flo-
tants no identificats, el festival
nàutic, els concerts de tarda i ball,
el festival d’inflables aquàtics, el
corremulla o la festa de l’escuma.
També s’ha programat un espec-
tacle de màgia de gran format.
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Una cinquantena d’activitats i més
oferta juvenil, a la festa de l’Escala

El conseller de Cultura, Santi Vila, donarà el tret de sortida dels actes amb el pregó�

La presentació. EMPORDÀ

FESTA MAJOR D’ESTIU DE L’ESCALA�DEL 27 D’AGOST AL 5 DE SETEMBRE

Els Amics dels Museus Dalí
preparen una activitat per recor-
dar les classes de pintura realit-
zades fa quaranta anys sota la cú-
pula del Teatre-Museu. Per
aquest motiu, es busquen testi-
monis i material gràfic dels cur-
sos que Salvador Dalí va organit-
zar a Figueres l’any 1976.

El Teatre-Museu Dalí de Fi-
gueres va acollir, el juliol de 1976,
uns cursos de dibuix i pintura im-
partits per Salvador Dalí amb l’a-
juda d’Antoni Pitxot. Quaranta
anys després, els Amics dels Mu-
seus Dalí recuperaran els records
d’aquelles jornades en un acte
programat per a la tardor vinent.
Per aconseguir el màxim de tes-
timonis d’aquelles dates, es de-
mana que els alumnes, que vul-
guin aportar la seva visió d’aque-
lles jornades o aquelles persones
que disposin de material gràfic
d’aquells dies, es posin en con-
tacte amb l’entitat per participar
d’aquest acte commemoratiu.

Rigorosa selecció
Com recorda la premsa de l’èpo-
ca, aquestes classes varen estar
obertes a 25 alumnes seleccionats
d’entre el centenar de candidats
presentats d’arreu de l’Estat i de
l’estranger. Precisament, la prem-

sa va jugar un paper fonamental
en aquells dies, ja que els cursos
es varen anunciar a través dels
mitjans locals de l’època i també
per la repercussió que varen tenir
en algunes capçaleres internacio-
nals, ja que Dalí impartia les clas-
ses amb models nues, un fet insò-
lit, en aquells dies, per a la socie-
tat altempordanesa i espanyola,
que es trobava immersa en plena
transició democràtica.

Les persones interessades a fer
les seves aportacions (testimoni
o material gràfic) poden adreçar-
se als Amics dels Museus Dalí, te-
lèfon 972 67 75 20 de 10 a 14 h, o
bé al correu electrònic
amics@fundaciodali.org.
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Busquen testimonis de les
classes de pintura que Dalí
va organitzar a Figueres
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Fotografia d’una de les classes,
amb Salvador Dalí i Antoni Pitxot,
realitzades sota la cúpula del Teatre-
Museu Dalí per a 25 alumnes
seleccionats.
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LES CLASSES DE 1976
Amb Dalí i Antoni Pitxot


