
La Gleva Teatre obre portes al públic el 22 de juny, amb
lespectacle musical-clown-cabaret Black&Blue
original

La Gleva

El La Gleva Teatre  havia optat per obrir portes tan aviat com fos possible. Avui hem sabut que
ho farà exactament el 22 de juny,  dia en què s’inaugurarà la ‘nova normalitat.’ Ens ho han
explicat aquest matí en una roda de premsa entre virtual i presencial, on ens han anunciat la
imminent estrena de Black&Blue,  un espectacle musical-clown-cabaret, creació de Cristi
Garbo i Ricardo Cornelius, que junts formen la  Black & Blue Company. Ells són autors,
actors i directors d’aquest espectacle, que  romandrà en cartell fins al 12 de juliol, de
dimecres a dissabte a les 20:30 i diumenges a les 19h. També ens han explicat una mica
la previsió de futur, una previsió en la que el reconegut i des de fa temps desaparegut
pallasso Jango Edwards, en té un paper protagonista.
El director de la sala, Albert de la Torre, i la directora artística Júlia Simó, ens han rebut
evidenciant la satisfacció de poder obrir, després de 4 mesos tancats.  “Hem estat dues o tres
setmanes preparant les ‘fases’ i l’acondicionament i ara, finalment, tot és a punt per
començar. Com que serem els primers, volem transmetre tota la seguretat al públic.”  Una
seguretat que comença a la taquilla, amb una venda d’entrades espaiada. Disposaran de
mascaretes  “per qui no en porti… Serà molt difícil agafar el Corona Virus perquè estareu
separats… Agafarem un màxim de 50 persones.”
Després d’una petita mostra de Black&Blue, la companyia ens han parlat de l’espectacle.  “És
un concert-clown, un divertimento  que explica els conflictes entre els dos protagonistes,
fins arribar al ‘petit caos’”, ha dit la Cristi. I en Ricardo ha afegit: “El vam començar a rodar
fa cinc anys. Mai és igual, és molt familiar i tothom el disfruta. Estem contents de tornar
a treballar! Nosaltres també hem viscut pa pandèmia i no trepitgem cap escenari des de
fa temps!”
En Ricardo és mexicà però ja porta molts anys a Barcelona, treballant al clown i al teatre de
gest. Ha estat a diverses companyies, ha format part dels Pallapupes… “He fet una mica de
tot. A Barcelona van sortint oportunitats.”  Amb la Cristi es van conèixer a Mèxic “però ens
hem relacionat aquí. Jo buscava un company per a un nou espectacle, vaig posar un
anunci i va aparèixer ell.”
La Cristi va començar com actriu i aquesta era la seva feina  “fins un dia que vaig fer un
curs de Màgia i ja em va canviar tot. Em vaig plantejar si continuar com actriu o passar-
me al clown i… sóc clown!” En aquest registre ha estat partenaire de molts dels espectacles
creats per Jango Edwards, ha fet nombrosos Cara Blanca i també molts August… Però, a més:
“He tingut molta sort de conèixer el Ricardo i d’actuar amb ell. Al seu costat agafo
seguretat i m’aporta molta energia. Jo, més que clown, crec que he estat al lloc adequat
en el moment adequat. I Barcelona és centre de grandíssims clowns. El món necessita la
llibertat i la innocència del clown i, en el fons, tots som clowns.” Està molt contenta de
conèixer La Gleva, per la mida, per la gent…  “Aquest serà un bon lloc per venir i passar-
ho bé, és l’espai ideal per al nostre espectacle!”
També han donat a conèixer la llista de produccions pròpies que es podran veure a La Gleva
Teatre de setembre a desembre, així com les gires i temporades a altres ciutats que faran les
produccions estrenades la temporada passada.

PARLEM DE BLACK & BLUE
Black & Blue

Gira al voltant de dos clowns que juguen a ser músics. Blue és la gran diva del músic hall,
amb un talent desbordant. En Black és un distingit músic que domina gèneres musicals ben
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variats, que van del Blues al Cha-cha-chà passant pel Tango i altres. “Anirem interpretant
estils diferents de música, començarem pels estàndards i acabarem amb el Heavy Metal,
barrejant estils i temes. També anem incorporant diferents instruments, però la base és
la veu i la relació que es crea entre nosaltres durant el viatge”, explica Ricardo.  “És un
concert però no del tot. Al públic el fem col·laborar una mica però no del tot. No farem
sortir voluntaris, però l’espectacle depèn de la seva reacció. En funció del públic, gira
cap a una banda o altra”, continua la Cristi. Per al Ricardo:  “El fonamental del clown és la
música, que ens sosté, i el públic, que forma part de la musicalitat. Així, entre uns i altres
compartim un viatge interessant.”
L’espectacle s’ha fet a alguns llocs, però el consideren una estrena perquè l’han repensat i
renovat. Va néixer per al carrer “però ens vam adonar que a la Sala creixia i guanyava i el
vam adaptar. Encara anem adaptant i afegint coses al vestuari.” Albert de la Torre afirma:
“Són molt valents! És d’agrair que una companyia s’hagi esperat per estrenar aquí, és
important i m’emociona. És una opció de risc i no és menor que s’hagin apuntat a
treballar d’aquesta manera! Nosaltres no sabíem si tirar endavant o suspendre!”
EL RETORN DE JANGO

Jango Edwards

Amb aquesta obra, La Gleva Teatre dóna el tret de sortida a un Cicle de Clowns que es
podrà veure a la tardor. Estarà dirigit i coordinat pel gran pallasso  Jango Edwards, el còmic
nord-americà que es va instal·lar a Europa a principis dels 70, des d’on ha desenvolupat tota
la seva carrera. Aquest irreverent artista ha pujat a escenaris d’arreu del món i ha format
centenars que pallassos en el Noveau Clown Institute (NCI), el primer centre formatiu
especialitzat en el món del clown, que va obrir l’any 2009 a Granollers.
Aviat podrem saber moltes més coses sobre ell, perquè La Gleva li ha proposat fer un vídeo
sobre la seva trajectòria, com va fer la passada temporada amb Pawlowsky. Per anar recollint
material, en Jango farà una residència a la Sala on crearà tallers i experiències i ho aniran
gravant. Quan ja hagi format un espectacle, el clown farà una gira internacional que valdrà
molt la pena seguir, perquè serà després d’uns anys en què no s’ha deixat veure.

I DE CARA A LA TARDOR….
Es mantenen totes les produccions pròpies i residències, malgrat s’ha endarrerit l’exhibició. En
aquest moment tenen 7 espectacles en procés de producció, quedonen feina a més de 35
artistes. “La nostra idea és anar ampliant l’aforament i tornar el més aviat possible al que
érem. Pensem que al juliol potser podrem ampliar a un 75%…”, explica l’Albert. I encara
afegeix: “És important que, en un moment de crisi, la cultura resorgeixi. La nostra funció
és fer teatre i donem les gràcies a la Cristi i al Ricardo, que havien d’estrenar a l’agost, i
finalment ho han fet tot per poder estrenar aquí i ara.”
La Júlia ens parla una mica dels projectes.  “Tenim espectacles per fer i presentar,
pràcticament tots de producció nostra.” Al Grec ja hi porten Tránsitos,una coproducció
internacional amb Iberescena, que es podrà veure a l’octubre dins del De Grec a Grec.
Després hi ha els set espectacles, dos en coproducció amb el Jango: Jango, l’home, el mite,
la llegenda; El retorn de Jango Edwards.SegueixUna llum tímida,una coproducción amb la
PRIDE Barcelona que explica la història de dues enamorades durant la Guerra Civil;
“Enterrando a Dodot, de Pablo Macho i Emma Arquillué, que s’havia d’estrenar al maig i
segurament passarà al gener; 20XX,  de Joan Amargós i cía La Líquida, que es va cancelar i
ara l’hem passat al desembre. És un espectacle sobre el canvi climàtic.” Contrallums, de
Victor Català, per la companyia Q-ars Teatre i la mateixa Black and Blue,coproduida amb
Cristi Garbo.
Pel que fa als espectacles en gira continuen, encara que s’han hagut de posposar a la tardor
o a la primavera del 2021. Parlem de  La Mujer más fea del Mundo, que tenia prevista un gira
per tot l’Estat i fer temporada al Teatro Español de Madrid, però s’ha hagut de suspendre:
“Estem treballant en la reprogramació de tots els bolos. No cal anar a l’Havana, tenia
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previst l’inici de la gira per maig de 2020, i s’ha vist afectada pel COVID-19. Alguns bolos
s’han reprogramat per a aquest estiu i d’altres per al 2021.” Per la seva banda, en Jango
farà una gira internacional. “Aprofitarem la producció teatral per fer un documental sobre el
món del Clown. Comptem amb suports de Viena, Zurich, París, Madrid i Roma.” Acabem amb
Richard the 3rd,  “coproducció de La Gleva amb la Mamma Theater, Inconvienience Store
i Festival Grec 2019, que per ara és molt difícil perquè no poden viatjar. Tenen pactada
gira per Itàlia, Estats Units i estan pendent de confirmació.”
I és tot! Us esperen a partir del 22 de juny, el Dia de l’inici de la Nova Normalitat.
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