
RECOMANAT

Quan l’artista s’autotitula “destre en mai
saber” no està fent la gracieta del joc de
mots i sap molt bé què està dient i volent
dir. Semblantment, si un artista fa el pa-
llasso, no fa el pallasso, i diem pallasso

en el sentit noble i vulgar de Charlie Rivel quan
és a la pista, no en el de Boadella fora de l’escena-
ri. En el sentit de Salvador Dalí quan es vestia de
Dalí, i no en el d’Ors disfressat de pedagog.

Dalí a casa era un home modest i de seny.
Ara, quan es vestia de Dalí engegava el disc del
seu discurs multidisciplinari però sempre amb
una base del noranta per cent parlat, i era un
verb ric, castigat, estructurat en grans períodes
de perfecta factura, ràpid, divertit i intel·ligent,
amb fondo, prenyat, sorprenent, molt personal, i
que arribava. La frase llarga i argumentada,
però ràpida i clara i òbvia, és una mica pujolsia-
na. Sentint Dalí veus que s’ho sabia tot de pe a
pa i ho explicava improvisant. Fos davant qui
fos, deixava anar el que li passava per la punta de
la llengua en un doll d’inspiració completíssim
que cobria totes les menes de territoris, de la
fisiologia quotidiana a la metafísica eterna, cohe-
rent com ell sol en un ball amb algunes girades
contradictòries per al vulgus però constituïdes
en dreceres de passar al pis de dalt, del pensa-
ment, o a la cambra del costat: fent-se el boig, sí,
però fent-se el boig de precisió. I en el centre
d’aquesta visió d’un món fet d’un teixit indissolu-
ble de món i art, hi ha... la rambla de Figueres.
Aquesta ciutat ha acabat acceptant, i agradant-
li, el fill del notari Dalí, per bé que ha estat el
lloc del món que ha trigat més a reconèixer-li el
mèrit. I era l’única opinió que li interessava, a
ell, la dels cafès de Figueres, ho diu al disc Je suis
fou de Dalí.

Anés amb una garota per barret o amb barre-
tina o amb l’escala dels éssers de Francesc Pu-
jols, Dalí va ser una bandera de catalanitat sem-
pre i també en els anys foscos, però molts no li
perdonen que surtís en processó amb els minis-
tres del dictador. El pallasso es feia amb tothom.
Un cop que va sortir al noticiari documental
franquista que ens havíem d’empassar al cinema
a cada sessió, vaig veure un home explicant-me
la visió artística sense ni una concessió als tòpics
obligatoris, ans al contrari, i amb un cant a la
seva terra que culminava en una escarxofa que
agafà amb la mà i, en conclusió del discurset,
l’alçà fins a l’altura del mentó i pronuncià les
úniques paraules catalanes que he sentit mai en
aquell mitjà: “Escarxofes, tendres i maques”.
Les espardenyes de vetes que duia eren d’home-
natge a Gaudí. El monarquisme del diví mar-
quès de Púbol anava amb l’himne interpretat a
pets pel petòman marsellès Pujol. I Bakunin i
Kropotkin són els seus prínceps. Ell és un dels
responsables de la presència de Llull a l’ideari de
les avantguardes parisenques. La seva relació
amb Freud es mou tota pels territoris del cons-
cient. S’ha dit que Dalí és un cavall de Troia
dadà infiltrat entre les putamanyagues comunis-
tes del surrealisme bretonià, que pretén posar-se
al servei de la revolució (a sota i al darrere dels
poderosos, doncs) i expulsa del club els anartis-
tes que fan o intenten fer ells la revolució, com
Artaud, Dalí i uns quants més.

MÚSICA

Aniversari mu-
sical. Els 500
concerts no es
compleixen
cada dia. El
grup Gertru-
dis ho farà de-
mà i per cele-
brar-ho ha or-
ganitzat una
gran festa a la
sala Razzma-
tazz del Poble-
nou. El con-
cert quedarà
enregistrat en
un nou disc.
Serà el quart
treball del
trio que lidera
Xavi Ciurans. Per aquest
nou projecte compten
amb la col·laboració
d’amics com Lichis, de La
Cabra Mecánica; Pau Do-
nés, de Jarabe de Palo; Ge-
rard Quintana, Los Ma-
nolos, Ai Ai Ai i Sabor de
Gracia, entre altres, i to-
thom qui acudeixi demà

al concert. Avui, com a ac-
tivitat paral·lela, s’ha pro-
gramat a la sala KGB un
concert d’homenatge de
les bandes rumberes a
aquest grup de La Garri-
ga.Concert 500 de Gertru-
dis. 21 de novembre, 20.30.
Sala Razzmatazz. www.
gertrudis.com/.

Inspiració Cunillé. Les
obres de la sala gran
del Lliure s’acompa-
nyen d’un petit muntat-
ge que es representa
pocs dies, una iniciati-
va batejada com as-
saigs oberts. La propos-
ta inspirada en El bor-
dell, de Lluïsa Cunillé,
va ser rebuda amb en-
tusiasme pel públic
que la va veure a l’estre-
na gràcies a escenes hi-

larants com la del rei o
la del pallasso Jubilo i
a moments que arri-
ben al cor, com el de la
viatgera morta. En de-
finitiva, un gran treball
de la mà de Laia Mar-
tí, Eva Cartañà, Gui-
llem Motos, Elia Cor-
ral, Samuel Törnqvist,
Òscar Bosch i Rubèn
de Eguia. Teatre Lliu-
re. 21 de novembre,
17.30. Gratuït. —I. P.

Músiques sense lògica. Fan una
música tan rara —adjectiu que no
els molesta, perquè el consideren
un orgull—, que cal inventar-se no-
ves etiquetes per definir el seu so.
Una catalogació que moltes vega-
des és gairebé unipersonal i que
neix d’estils ja per si mateixos mi-
noritaris, com la música de ball
més experimental, l’electroacústi-
ca (una mica utòpica per la contra-
dicció dels seus termes), el pop des-
viant i altres mogudes postmoder-
nes. Són els artistes que protagonit-
zaran a Barcelona el festival de mú-
sica No-no-logic (www.nonologic.
com), que se celebra entre avui i el
dissabte al Convent de Sant Agustí
i a les sales Apolo i Fellini.

A l’escenari hi pujarà gent com
l’alemany Felix Kubin (fotogra-
fia), tot un divo hiperalternatiu
amb tocs de dadà; el seu compa-
triota Gunter Adler, que als 17
anys va començar a experimentar
“amb sonoritats sintètiques amb
un Commodore 64”, i els barcelo-
nins Mil pesetas, que es presenten
com un grup format per “embri-
ons dessecats”.

Però hi ha més, perquè la pro-
posta inclou les actuacions, entre
d’altres, del duet francès Ben et Be-
ne, que practiquen un gènere que
han denominat Electro-punk-8bit;
dels israelians Gym & Tony, que
usen elements d’animació infantil i
que conviden els seus amics a parti-
cipar en els espectacles disfressats
d’animals; i del psicodèlic home-or-
questra holandès Harry Merry. En
definitiva, una oportunitat per gau-
dir de l’ortodòxia més radical.

Després de l’edició inaugural
de l’any passat, que va ser una ma-
rató concentrada en 24 hores, en
aquesta segona entrega el festival
ha crescut a cop de complicitats.
En realitat, la cita no és només un
cartell de concerts, perquè també
funciona com una trobada de pe-
tits segells independents de diver-
sos països que segueixen pulsions
creatives similars.

Com apunta la directora artísti-
ca del No-no-logic, Eli Gras, en
aquest àmbit és molt habitual que
l’editor del segell discogràfic, el re-
presentant de l’artista i el creador
siguin la mateixa persona, que exer-
ceix totes les funcions. És el cas del
duet francès Pokipoki (dibuix), in-

tegrat per la dj Sascii i la videoartis-
ta Patricia Maincent: elles cuinen
el seu treball, elles el venen i elles el
defensen sobre l’escenari.

L’organització del No-no-lo-
gic va a càrrec de l’associació cul-
tural La Olla Expréss. “El festival
va néixer perquè és molt difícil
per als petits segells distribuir els
seus productes de música gens
convencional. Com que no ens
fem la competència vam decidir
fer algunes coses junts”, explica
Gras, encantada de l’atmosfera de
“bon rotllo” que es va crear a la
primera edició entre els artistes i
el públic. “Molta gent es va ado-
nar que l’experimentació no és
sinònim d’avorriment. En realitat,
allò avorrit és el que és a tot arreu,
perquè sempre és el mateix”. Festi-
val No-no-logic. Del 20 al 22 de
novembre. Barcelona. www.nonolo-
gic.com.— I. PUNZANO

Els actors de l’assaig obert al Lliure. / ISABEL SANJUST

Pallassos
i pedagogs

ENRIC CASASSES
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BELÉN GINART

Quan era un nen, Marcel Gros
(Manresa, 1957) va anar un dia
al circ amb el seu avi. Hi rifaven
una pilota molt gran, i ell se’n
va enamorar. Així que, ama-

tent, l’avi va comprar tants números
com va poder i abans del sorteig tot el
públic ja sabia que en Marcel desitjava
més que res en aquest món, com a mí-
nim aquella tarda, ser-ne el guanyador.
La sort el va afavorir. Quan va sortir a
la pista a recollir-la, aquella esfera ge-
gant va relliscar i, en voler agafar-la, el
nen li va entomar una patada que la va
desplaçar lluny del seu abast. Els espec-
tadors s’esbutzaven de riure amb la peri-
pècia. I en comptes de sentir-se aver-
gonyit per l’incident, en Marcel va to-
car el cel amb les mans, encantat d’ha-
ver divertit tothom amb aquell gag tan
genuí. Al llarg dels anys, ha tingut l’oca-
sió de tornar a sentir molts cops aquella
emoció primigènia. De fer riure els al-

tres sense por de riure’s d’ell mateix
n’ha fet la seva vida. Però en el desert
de la Transició, i ansiosos per renovar el
llenguatge del clown tradicional i adap-
tar-lo als nous temps, ell i els seus com-
panys de vocació es van haver de rein-
ventar l’ofici del pallasso català. La ma-
joria ho va fer de manera autodidacta i,
vés per on, posant els ulls en el teatre.
D’aquest context i de l’estreta vincula-
ció entre l’artista i la persona que aques-
ta disciplina requereix més que cap al-
tra, n’ha sorgit una munió d’estils, gaire-
bé un per cada oficiant. Perquè ja ho
deien en els seus inicis els germans Pol-
trona, dos actius conreadors de la mira-
da contemporània al noble art de fer
riure: tants nassos, tants pallassos.

Aquest estiu s’han complert els
vint-i-cinc anys de la mort de Charlie
Rivel, el més famós dels pallassos cata-
lans, que en realitat es deia Josep An-
dreu i havia nascut casualment a Cube-
lles el 1896. No hi ha hagut celebra-

cions oficials, i la seva figura sembla
condemnada a anar esvaint-se, més en-
llà de la divulgació que se’n fa a la seva
casa-museu a Cubelles, el funciona-
ment i l’estat de conservació de la qual
no ha estat exempt de crítiques. En qual-
sevol cas, si la projecció internacional
d’en Charlie no té equivalent, el seu
germà petit, en Rogelio, va deixar una
forta petjada en el circ català, amb un
estol de deixebles i admiradors que van
posar el seu nom a l’escola de circ de
Nou Barris en reconeixement pel seu
mestratge.

Però l’escola no era ni tan sols un
projecte quan Jaume Mateu (Barcelo-
na, 1955) i Claret Papiol (Barcelona,
1954) es van inventar fraternitat artísti-
ca. Eren els primers anys del postfran-
quisme. Un temps en què Catalunya,
com tot Espanya, estava afamada de
diversió i d’humor. “Jo em vaig fer pa-
llasso per la contracultura. Era el més
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Al próximo borrego le to-
cais el pito, pero a mí
no”. Les paraules del pe-
riodista Fernando Rodrí-

guez Madero, membre del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC) a proposta del Partit
Popular, en resposta al polític de
torn que el pressionava sobre el
maleït assumpte de les 83 llicèn-
cies de FM, són tota una lliçó. El
PP no va ser l’únic. Tots el partits
van pressionar la seva gent (dels
10 consellers, 7 són ex parlamen-
taris). D’això se’n diu indepen-
dència.

És cert que a l’època de CiU ni
tan sols s’adjudicaven les llicèn-
cies per concurs, però el que ha
passat ara està molt lluny de ser
transparent. Pot ser casualitat o
criteris professionals, no dic que
no, però que el president del
CAC, Josep Maria Carbonell, es-
tigui vinculat a dos fundacions de
l’arquebisbat de Barcelona i que
fos la cúpula eclesiàstica la gran
beneficiada no sona gens bé.

Tampoc sembla gaire normal
que no hi hagués debat al plenari
del CAC i menys encara que la
majoria dels consellers (cobren
115.000 euros bruts a l’any) no es
llegissin no ja els 14.000 folis de
l’estudi que s’ha fet per a l’adjudi-
cació de les freqüències sinó ni
tan sols l’informe que va fer la
Mesa de Contractació del CAC.
Potser és que ja hi anaven amb la
consigna ben apresa. Els únics
que se salven són els periodistes
que estan al consell. Això, al-
menys, és un descans per a la pro-
fessió.

La veritat és que no sé de què
ens estranyem. No fa masses
mesos ja vam viure l’escàndol de
la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. Els partits ba-
rallant-se com gats i gossos per
repartir-se el consell d’administra-
ció... fins que es van posar
d’acord en una cosa: col·locar ca-
dascun els seus comissaris. La
Llei de la Corporació de Mitjans
Audiovisuals, en la qual tantes es-
perances s’havien dipositat i que
tant reclamaven els que ara ma-
nen, ja va néixer morta. O dit
d’una altra manera: feta la llei,
feta la trampa. És una pena. Ca-
da cop és més difícil creure en els
polítics, del color que siguin.
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Tants nassos, tants pallassos
L’art del clown adopta a Catalunya tants colors com artistes s’hi dediquen.

Molts comparteixen la formació autodidacta i el tarannà renovador

En diuen
independència

ROSA MORA

Carles Santacana ressenya el llibre de Josep Benet sobre l’anarcosindicalista Joan Peiró
� Ricard Vinyes escriu sobre el patrimoni incòmode de les ciutats � Xavier Monteys analitza

dues exposicions sobre l’arquitectura del menjar

Les característiques sabates de pallasso, davant una carpa de circ. / CARLES RIBAS



XAVIER MONTEYS

Dues exposicions es poden
veure aquests dies simul-
tàniament: Món famèlic.
El que menja el món, a la

seu de l’Obra Social de Caja Ma-
drid, a la Plaça de Catalunya, i
Habitar, menjar i cuinar, al
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (CoAC), a la Plaça Nova.
Les coincidències en les exposicio-
ns són interessants perquè fan ine-
vitable la comparació, i més si es-
tan a prop l’una de l’altra perquè,
en visitar-les, l’efecte és més in-
tens. D’entrada, el que veiem és
que la segona exposició en relació
amb la primera és una suplanta-
ció, ja que el contingut coincideix
més aviat poc amb el títol. Però
en general podem dir que amb-
dues són exposicions sobre la ca-
sa, l’una sobre els arquitectes i la
casa i l’altra sobre l’arquitectura
del menjar. Totes dues són molt
senzilles, molt gràfiques i, particu-
larment la del CoAC, un exemple
de com fer muntatges d’exposicio-
ns eficaces en temps de crisi.

La de Caja Madrid parteix del
treball del fotògraf Peter Menzel
juntament amb Faith d’Aluisio,
que han estat els responsables de
la col·lecció d’imatges sobre el
menjar a partir de 30 famílies de
24 països de tot el món. L’altra
exposició mostra la visió que uns
quaranta i tants arquitectes des
de Chicago i altres tants des de
Barcelona tenen de la casa a tra-
vés del menjar i del cuinar.

El procediment de les dues
mostres és molt diferent. Mentre
que la primera parteix del treball
de dues persones, l’altra ho fa de
les aportacions de cadascun dels

que hi han participat, com aques-
tes festes en les quals cada convi-
dat porta un plat. En canvi, el
resultat és similar, ja que les dues
són col·leccions d’imatges, de
gent i menjar en l’una, i de plan-
tes d’habitatges i fotos d’interiors
en l’altra.

Ja sé que en temps de crisi,
especialment aguda en l’edifica-
ció, el CoAC ha de fer l’impossi-
ble per estalviar i imposar una
moderació pressupostària en les
seves activitats. Però un pressu-
post modest no ha de traduir-se
en uns continguts tan febles.
Diuen que la crisi actual en el
fons té l’origen en una falta de
confiança. Quina confiança en
la nostra feina creuen que desper-
ta en els ciutadans una exposició
així els responsables de cultura
de Barcelona del CoAC? Se’m
dirà que potser el destinatari de
l’exposició no és el gran públic,
però potser amb el títol triat ho
hauria de ser. L’enunciat de l’ex-
posició —Habitar, menjar i
cuinar—, era bo, però passat pel
sedàs de l’arquitectura s’ha con-
vertit en una col·lecció d’imat-
ges poc articulades que, malgrat
l’interès d’alguns dels exemples
aportats, perden valor en el con-
junt. Si l’exposició s’hagués dit
Les cases preferides dels arquitec-
tes potser hauria estat una altra
cosa, però l’exposició, tot i la
generosa aportació dels partici-
pants, posa al descobert una fal-
ta de connexió amb la realitat i
en certa mesura una manca
d’idees sobre la casa, sota un tí-
tol boníssim.

Habitar, menjar i cuinar po-
dria haver servit per reflexionar,

per exemple, sobre allò que fa uns
pocs anys proposava l’arquitecta
francesa Catherine Clarisse al seu
llibre Cuisine, recettes d’architec-
ture, quan reclamava una cosa
tan simple com la necessitat de
posar una taula, una bona taula,
a la cuina i en general convertir-la
en un espai habitable on poder
seure i, sobretot, parlar. Acabar
amb la cuina d’una sola porta,
amb la que sembla el passaplats
d’un restaurant o amb l’estúpida
cuina-laboratori. L’exposició del
CoAC ha acabat tenint l’aspecte
d’un d’aquests llibres de regal per
a arquitectes. En canvi, l’exposi-
ció Món famèlic mostra el menjar
a tot el món, amb tot el que això
implica: les diferents cuines i tau-
les, menjar al cotxe o menjar amb
la família, menjar per pocs cèn-
tims o per molts diners i menjar,
sobretot, coses molt diverses que
han de menester utensilis i espais
molt diversos per cuinar-les. En
aquesta exposició el mercat, la
cuina i el menjar es barregen for-
mant un continu visual que va de
la ciutat a la taula. Vagin a veure-
les totes dues. La millor exposició
serà la barreja que vostès ma-
teixos facin de les dues. Però
deixin per al final la de Plaça de
Catalunya. L’exposició de Caja
Madrid et fa venir gana, l’altra
no.

Habitar, menjar i cuinar. Dife-
rents autors. CoAC. Plaça Nova,
5. Barcelona. Fins al 5 de gener
de 2009

Món famèlic. El que menja el
món. Peter Menzel/ Faith d’Alui-
sio. Obra Social Caja Madrid.
Plaça Catalunya, 9. Barcelona.
Fins al 28 de desembre

Comestible i incomestible

ÁNGELA MOLINA

En un moment en què
les comparacions han
sortit de mare
—Barceló com el nou

Miquel Àngel, Picasso redi-
viu (¡)— crea un cert pudor
(aliè) llegir les paraules del
crític quan rebusca en la his-
tòria per trobar l’homo ante-
cessor de l’artista actual.
Una molt generosa Victoria
Cirlot situa en el seu text de
catàleg per a la galeria Joan
Prats el treball del xilè Fer-
nando Prats (1967) en la lí-
nia de Leonardo, August
Strindberg, Max Ernst i Jo-
seph Beuys. Ens estem tor-
nant bojos.

No per això es fa inneces-
sari l’elogi i la passió a l’ho-

ra de jutjar la trajectòria
d’un autor conscienciós per
qui la naturalesa no és no-
més el taller d’on extreure
inspiració, sinó que també
és l’espai de comprovació
d’intuïcions.

Fotografies, vídeos,
instal·lacions i pintures com-
ponen l’Eclíptica de l’artis-
ta. El seu ritual es compon
de cops d’ala d’ocells sobre
teles, sismogrames, el fum
fixat en la tela i el paper,
l’expressió del foc sobre la
terra en els anells que s’enfi-
len per un volcà. Llocs essen-
cials d’un microclima emo-
cional que acaben transfor-
mats en gestos, arrugues, rat-
lles i el ball/dripping d’un
pèndol sobre el paviment de

la galeria, una dansa capri-
ciosa que hauria d’assenya-
lar el punt de no retorn de
l’artista cap a la història.

Eclíptica. Fernando Prats.
Galeria Joan Prats-Art-
gràfic. Balmes, 54. Barcelo-
na. Fins al 29 de novembre

La seqüència acostuma a desenvolpar-
se sempre d’una manera semblant. És
diumenge a la nit. Durant el cap de
setmana, tret d’alguna excepció pun-

tual, les propostes televisives han basculat
entre les pel·lícules d’ampli abast i baixa exi-
gència, la torrencial informació esportiva i la
xafarderia rosa. Més o menys a l’hora de
sopar, però, el programa 30 minuts de TV-3
ens ofereix un refugi i ens convida a co-
mençar la setmana posant el bisturí disseccio-
nador sobre algun esdeveniment amb repor-
tatges que acostumen a estar molt ben fets,
resulten agraïts de veure i ens eixamplen la
perspectiva sobre el món.

No hi ha indicis que ens desaparegui
aquest oasi. Però a partir d’ara, serà una
mica diferent. Diumenge passat, Joan Salvat,
durant 24 anys director i presentador de l’es-
pai, es va acomiadar dels espectadors. Ja no
sentirem la seva veu reposada i cadenciosa
introduint els reportatges que han portat
l’equip arreu del planeta i li han valgut més
d’un centenar de premis, entre els quals qua-
tre Ondas. Per sort podrem continuar gau-
dint de la seva experiència, ara des de la
direcció de la nova àrea de documentals. Però
l’etapa de transició, fins que ens acostumem
al seu substitut, Eduard Sanjuán, se’ns farà
una mica estranya.

També el programa Granangular.cat, que
s’emet els dissabtes a la nit pel circuit català
de TVE, va obrir la perspectiva la passada
edició. El programa, que neix de l’evolució
del veterà Gran Angular i és, a més, un portal
d’Internet obert a la participació ciutadana,
emet documentals i reportatges de temàtica
social. Dissabte passat va dedicar en exclusi-
va tot el temps d’emissió (mitja hora) a tre-
balls audiovisuals enviats pels telespectadors,
convocats a fer una obra comuna sota el lema
Aigua. La idea és excel·lent, i respon a una
filosofia de fons del programa que ja s’ha

materialitzat en d’altres peces col·lectives (al
voltant de temes com el Nadal, els trens i el
menjar). Però en aquest últim cas, el resultat
no va estar a l’alçada de les expectatives.

L’interès de la proposta té molt a veure amb
la definició més bàsica d’una televisió pública:
implicar l’audiència, oferir-li veu i cedir-li el
protagonisme. És molt engrescador tenir la pos-
sibilitat d’utilitzar una finestra tan potencial-
ment gran per expressar-se lliurement i al ma-
teix temps mostrar la creativitat en l’ús del
mitjà audiovisual. I molt estimulant el repte de
tenir un termini determinat per fer el treball,
haver d’acotar la peça a un temps màxim de
tres minuts de durada i mantenir l’esperança
de ser un dels seleccionats per l’equip del pro-
grama, dirigit per Marisol Soto. Però en aquest
cas les peces del calidoscopi van manifestar
una excessiva pretensió per part dels creadors,
sovint massa enlluernats per la idea de fer una
peça artística, més preocupats per qüestions
formals que pel contingut. La proposta va
arrancar molt bé, amb una coreografia d’esce-
nes domèstiques on fem servir l’aigua (omplir
el cubell, fregar el terra, escórrer el drap), en un
treball amb reminiscències dels espectacles de
la companyia escènica Stomp, que fa dansa
sonora a partir d’objectes quotidians. Però a
partir d’aquí l’interès va anar decaient, amb
algunes puntes com la recreació angoixant del
procediment de tortura de la gota malaia, codi-
rigit per Iago Blasi i Nélida D. Ruiz de los
Paños, o el treball anomenat Els vaixells de la
vida, que si bé no pel resultat, és remarcable per
l’edat de la seva autora, Eloïse Hermitte, de 16
anys. Un balanç irregular que en cap cas invali-
da la proposta. Esperem que la següent collita
pública, al voltant d’un tema com el futbol,
sigui més satisfactòria.

Punt de no retorn

Joan Salvat, i el seu substitut a 30 minuts,
Eduard Sanjuán. / TV-3

VIST I PLAU

Expectatives
BELÉN GINART

Una de les obres de Fernando Prats, a la Galeria Joan Prats.

Imatges de l’exposició Món famèlic, de Peter Menzel i Faith d’Aluisio. / TEJEDERAS
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Ve de la primera pàgina
políticament incorrecte”, diu Ma-
teu, conegut en el món artístic, i ja
fins i tot en la vida civil, amb el
nom de Tortell Poltrona, i ara per
ara veritable icona dels pallassos
catalans. Com molts actors i com
tants altres companys, Poltrona
prové del món del teatre parro-
quial, “que va mantenir tot el tea-
tre de la Transició. Allà hi fèiem
els Pastorets i la Passió. Els pri-
mers ens vam fer còmics, I els al-
tres es van fer tràgics”, resumeix
molt gràficament.

Ell, que sí ha estat fidel a la
carpa i la pista, tot i que amb una
mirada nova, va viure el bateig de
foc en les funcions per a escolars.
“Vaig passar d’aficionat a profes-
sional en una setmana. En reali-
tat, el fet que en aquells moments
això fos un desert va ser una sort.
Com que no hi havia res, vam tre-
ballar moltíssim”. El seu germà
postís, Claret, ho confirma: “Hi
havia molta demanda, i al mateix
temps era molt fort sortir a actuar
amb el nas vermell i parlar en ca-
talà en contrast amb el famós ¿Có-
mo están ustedes? La gent
al·lucinava”. Poltrona és un decla-
rat admirador de Charlie Rivel,
“amb qui vaig tenir la sort de tre-
ballar”. Entre molts d’altres, cita
també com a referents Buster Kea-
ton, Harold Lloyd i Jango Ed-
wards, una admiració que compar-
teix amb molts dels seus com-
panys. La formació de Poltrona
ha estat essencialment autodidac-
ta. Això sí, amb algun ajut impa-
gable. “Vam portar de París un
llibre amb trucs bàsics de pallas-
sos per a nens, Jouons aux clowns,
que portava una introducció de Fe-
llini. I el vam fer servir molt”, con-
fessa.

Al llarg del camí ha tingut expe-
riències de tot tipus. “Amb 24
anys i dos fills, el primer Circ Cric
va fer fallida i vaig quedar a deure
50 milions de pessetes. Em vaig
recuperar amb la BBC: Bodas,
Bautizos, Comuniones. Va ser un
gran aprenentatge. Però la veritat
és que sempre he tingut la llibertat
de decidir el que volia fer”. Entre
d’altres iniciatives, posar en mar-
xa l’ONG Pallassos Sense Fronte-
res i el Centre de Recerca de les
Arts del Circ a Sant Esteve de Pa-
lautordera (que ofereix tempora-
da fins al 8 de desembre).

El seu germà de pega, Claret
Papiol, Claret Clown, ha desenvo-
lupat el seu camí en solitari, amb
un humor crític i íntimament em-
parentat amb l’absurd. També dó-
na classes. I no només amb finali-
tats artístiques, sinó terapèuti-
ques. “El clown dóna les ferramen-
tes per entrar ràpidament a la per-
sona, per ajudar-la a despullar-se i
trobar les seves limitacions. És
una eina d’autoconeixement per-
què si avancem és a través dels
errors. Aquesta és l’essència del pa-
llasso: algú que aconsegueix con-
vertir el fracàs en èxit”.

Marcel Gros, Tortell Poltrona i

Claret Papiol són representants de
la generació més veterana d’entre
els renovadors. A la següent hi tro-
bem d’altres figures que també
han aconseguit un bon reconeixe-
ment amb el seu ofici, com Joan
Montanyès, Monti, actual director
artístic del Circo Price de Madrid,

Leandre Ribera o Pepa Plana.
Dels tres, Monti és el que més

aviat va sentir la vocació. “Era
com una obsessió des de petit. Els
meus pares estaven molt vinculats
al teatre. Però a mi el que m’atreia
era el circ”. Va aprendre a fer de
pallasso amb Comediants. Però

no es va atrevir a pintar-se la cara,
autoreconeixent-se així com a pa-
llasso, fins uns anys més tard, tre-
ballant amb Poltrona. D’això ja
fa més de 20 anys. La trajectòria,
que inclou actuacions en circs tan
prestigiosos com el Roncalli, no
ha estat mancada de dificultats,

però també ha vingut carregada
de satisfaccions. I el viatge l’ha
anat portant “cap a l’essència.
Diuen que a dins de tota persona
hi ha un pallasso. Jo cada vegada
tinc una sensació més acusada
que a dins del pallasso hi porto
una persona”.

B.G.

El 1984, un any després de la mort de
Josep Andreu, la voluntat de retre-li
homenatge va propiciar el naixement
del Festival Internacional de Pallassos

de Cornellà, Memorial Charlie Rivel, de perio-
dicitat bienal. Entre demà i el 30 de novembre,
la ciutat n’acollirà la tretzena edició. Amb una
trentena de companyies i mig centenar d’actua-
cions, un dels seus principals reclams és el sisè
Euroclowns, producció pròpia del festival, que
el presenta com una reunió única dels pallas-
sos més prestigiosos del món. El suís-nord-
americà Bello Nock, el peruà Pitillo Junior i el
rus Andrey Jigalov són alguns dels cap de
cartell d’enguany, que es pot consultar al web

www.festivaldepallassos.com. El clown free, de-
dicat als espectacles de carrer que potencien la
proximitat amb l’espectador, i les actuacions
d’artistes catalans com Oriolo (a qui es dedica
un cicle), Marcel Gros, Leandre Ribera + La
Tal i Pep Callau (aquests últims englobats a
l’anomenat Festival Menut), són altres línies
del festival, que des del 2002 compta amb la
direcció artística de Genís Matabosch. Amb
un pressupost de 400.000 euros, aportats prin-
cipalment per l’Ajuntament de Cornellà, i una
mitjana de 20.000 espectadors per edició, el
festival atorga cada any el nas d’or a la trajec-
tòria d’un pallasso o entitat. Enguany s’ha
concedit al veterà Llorenç Massot, (Barcelo-
na, 1937), que ha exercit la major part de la

seva carrera a França i avui segueix en actiu.
Entre els pallassos catalans, però, hi ha

veus crítiques amb l’actual disseny del festival.
A grans trets, consideren que els artistes autòc-
tons hi estan poc representats, que el ventall de
la programació no reflecteix la riquesa dels
pallassos actuals, i que la dimensió d’homenat-
ge a Charlie Rivel amb què va néixer el festival
no s’ha perpetuat. Per això defensen una rota-
ció en la direcció artística que permeti renovar
les línies de programació. Matabosch replica
les crítiques al·legant que el volum de compa-
nyies catalanes és prou remarcable en una cita
internacional, remet al prestigi assolit pel festi-
val a Europa i assenyala que el seu principal
criteri és el de la qualitat.

Cita internacional a Cornellà

Tants nassos, tants pallassos

Tortell Poltrona, com
molts altres, prové
del món del teatre
parroquial

“Convertir el fracàs
en èxit. Aquesta és
l’essència del pallasso,
diu Claret Papiol
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Apenes es perceben notí-
cies de la ciutat immoral,
i ningú se n’hauria de
sorprendre, ja que l’im-

moral és allò que la ciutat oficial
considera incòmode, dolorós o
presumptament conflictiu i en
conseqüència ho encobreix, li
renta la cara, ho descompon o
simplement ho obvia, i així, mal-
grat que existeix i viu, la notícia
que comporta resulta intransiti-
va, morta.

Em refereixo a allò immoral
en relació amb el patrimoni de
valors civils i la seva representa-
ció simbòlica en escultures, este-
les, monuments o plaques que
commemoren alguna cosa, o en
llocs i edificis on la dictadura va
vulnerar els drets de les perso-
nes constituint el referent ciuta-
dà de la por; com és el cas de la
Jefatura de Policía situada a la
Via Laietana, un edifici que per-
tany a l’Estat i que ni el Govern
de la ciutat ni el de la Generali-
tat han recuperat, ni com a pro-
pietat ni tan sols com a patrimo-
ni democràtic propi, senyalit-
zant, informant què va succeir
en aquell lloc, per què va ser tan
sinistre. L’immoble existeix, la
seva veu espera sense que gaire-
bé ningú amb autoritat política
el reclami. I espera també la des-
apareguda presó de dones de
Les Corts a què algun dia algu-
na cosa recordi —encara que si-
gui només un arbre, un roser, un
cartell— que allà va existir un
convent on van ser tancades, per
ser desafectes a la dictadura, mi-
lers de dones amb els seus fills,
alguns dels quals es van perdre
per sempre. La realitat incòmo-
da d’aquests llocs els situa en el
patrimoni immoral de la ciutat.

Carme Molinero ha provat
que la imatge de la República
transmesa a la generació políti-
ca de la dictadura i la Transició
va ser una imatge idealitzada,
però també la d’un temps l’úni-
ca identitat del qual va ser el
conflicte permanent, la tensió
contínua, la de tot allò que no
ha de retornar. Així, el tracte
oficial a la República encara
avui és pusil·lànime per a una
Administració que accepta que
existeix una pluralitat de me-
mòries, però que no assumeix
que la memòria és conflicte, i
per tant rebutja, en lloc de me-
diar com correspon al mandat
institucional. Les representaci-
ons simbòliques que té Barcelo-
na de la República romanen en
el patrimoni incòmode, immo-
ral, de la ciutat democràtica.
Només dues mostres. El 1939
les autoritats franquistes van de-
sarticular el conjunt escultòric
que Adolf Florensa i Josep Vila-
seca havien realitzat per comme-
morar els valors republicans de
llibertat, igualtat i virtud públi-
ca a la cruïlla del Passeig de Grà-
cia amb l’Avinguda Diagonal.
El monument, inaugurat a
l’abril de 1936, estava constituït
per un obelisc a la cúspide del
qual s’alçava una bella
al·legoria de la República en for-
ma de dona amb barret frigi,

obra de Josep Viladomat, i un
medalló amb l’efígie de Pi i Mar-
gall a la base. Els nous Jefes de
Barcelona van mantenir l’obe-
lisc i van retirar la jove i el meda-
lló, substituïts respectivament
per un aguiló al cim, el jou i les
fletxes a la base i una hieràtica
escultura femenina, obra de Ma-
rés (que per cert l’havia presen-
tat l’any 1932 com a símbol de
la República), al davant. El con-
junt era una representació de La
Victòria, i així es va anomenar
la plaça perquè no hi hagués
dubtes sobre el tema. Va ser un
conjunt monumental viu, ja que
les manifestacions antifranquis-
tes dels anys seixanta i setanta
van dialogar amb ell atacant-lo
en repetides ocasions; un dia un
petard, un altre dia pintura i de
tant en tant una pancarta, repro-
vaven el significat d’aquella Vic-
tòria i recordaven a la ciutat que
la resistència existia. El 1981, el
Consistori va treure l’ocell, va
retirar jous, fletxes i altres expre-
ssions franquistes, i d’acord
amb la baixa intensitat simbòli-
ca de la nostra Transició, va
deixar al seu lloc la pètria dona,
desproveïda ara de semàntica, i
va denominar la plaça Juan Car-

los I. Podien haver-li posat un
nom més conceptual: Plaça de
la Monarquia, per exemple.
Així, aquella escultura de Ma-
rés hauria simbolitzat per sem-
pre (disculpin la maldat) el vin-
cle entre la Victòria de la dicta-
dura, la Llei de successió i la
monarquia, en un perfecte pa-
limpsest de la República.

Nou anys després, l’Ajunta-
ment va rescatar dels seus
magatzems la bella estàtua de la
República i el medalló de Pi i
Margall. Els va instal·lar a l’al-
tre extrem de la ciutat, a la plaça
Llucmajor, formant part d’un
conjunt dissenyat per Helio Pi-
ñón i Albert Viaplana. El sorpre-
nent no és només la pèrdua de
centralitat de la República en
l’espai urbà, sinó l’encobriment
del seu significat, ja que en tota
la plaça no hi ha ni un sol cartell
que indiqui qui és aquella senyo-
ra nua que damunt d’un pedes-
tal cobreix el seu cap amb quel-

com tan semblant a la simpàtica
barretina indígena. Ni qui és
l’ancià gravat en el medalló de
la seva base. La República exis-
teix però ningú ho sap en el ba-
rri, i menys a la ciutat. Quelcom
semblant va succeir al monu-
ment a les Brigades Internacio-
nals ubicat a la Rambla del Car-
mel.

A la seva base, una làpida
reprodueix part del discurs que
Dolores Ibarruri va pronunciar
en el comiat de Barcelona als
brigadistes. L’interessant és la

frase final: “No os olvidaremos,
y cuando el olivo de la paz flo-
rezca…volved.” On avui apa-
reixen els punts suspensius el
text del discurs deia: “entrelaza-
do con los laureles de la victoria
de la República española”. En
el seu moment la supressió va
causar polèmica, però va que-
dar en no res. La República, ni
mentar-la, encara que els subjec-
tes de l’homenatge van comba-
tre per ella. La memòria demo-
cràtica es troba en allò immoral
de la ciutat.

La ciutat
immoral

Els símbols de la República formen
part del patrimoni incòmode

CARLES GELI

Tenen memòria les ciutats?
Com la gestionen? I, tant o
més important, amb què
pateixen amnèsia? A algu-

nes d’aquestes preguntes volen res-
pondre entre avui i demà al Pati
Manning de Barcelona les jorna-
des La ciutat i la memòria democrà-
tica. “Les polítiques de recupera-
ció de memòria històrica aborden
les fosses, les víctimes, la reparació
d’un dolor i han deixat com a tema
menor el de la recuperació dels es-
pais; però això és el que quedarà:
quins tipus d’espais de memòria
deixarem a generacions futures?”,
planteja l’historiador de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona Xa-
vier Domènech. Ell és dels organit-
zadors de les trobades realitzades
pels historiadors del col·lectiu De-
safectos, la Universitat Progresssi-
ta d’Estiu de Catalunya i el Centre
de Treball i Documentació, amb el
suport de la Direcció General de la
Memòria Democràtica i la Diputa-
ció de Barcelona.

Els espais de memòria han co-
mençat a bellugar-se a Espanya en
poblacions petites però no tant en
grans ciutats, on els problemes ur-
banístics són majors, sobretot a
Barcelona. Però només per això
s’avança tan a poc a poc? “No, la
veritat és que no hi ha un criteri ni
un pla global, s’actua a cop d’ani-
versari o per la pressió de la mobilit-
zació veïnal, com va passar amb els
refugis antiaeris”. Hi ha hagut por
en la tasca dels ajuntaments demo-
cràtics davant la memòria republi-
cana? “Els polítics sorgits de la
Transició no veuen la tradició repu-
blicana com una experiència demo-
cràtica i això es tradueix en la políti-
ca dels monuments i espais pú-
blics”, exposa Domènech. “Caldrà
parlar-ne amb tot el sector”, diu.
No serà en aquestes jornades, on
entre els ponents (Jordi Borja, Ma-
nuel Delgado, Gabriel Gómez. Ma-
nel Risques...) no hi representants
de l’Ajuntament ni de la Generali-
tat. “Van respondre amb el silenci
administratiu”, diu Domènech. La
memòria, sempre incòmoda.

L’estàtua de la República al conjunt escultòric d’Helio Piñón i Albert Viaplana a la plaça Llucmajor de Barcelona. / EDU BAYER

La memòria
(i les amnèsies)
de Barcelona,

a debat

RICARD VINYES

“Les representacions
simbòliques que
posseeix Barcelona de
la República romanen
en el partimoni
incòmode, immoral, de
la ciutat democràtica”

“L’Administració
accepta que hi ha
pluralitat de memòries,
però no que la
memòria és conflicte”

Explosió d’una bomba davant el Coliseum, el 1938. / ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT
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Tots portem un
pallasso a dins
A la recerca del propi clown

amb Joan Armengol i Anton Font

Leandre Ribera, barceloní de 42
anys, volia ser actor. Però als 16
anys, veure una actuació del pallas-
so Ive Le Breton el va ajudar a
corregir el rumb. “Allò era justa-
ment el que jo volia fer”. És a dir,
una barreja de gestualitat i poesia
més ansiosa de somriures que de
rialles. La va posar en acció amb la
seva primera companyia, La Tal,
amb qui ara torna a actuar després
d’un periple en solitari i en com-
panyia de la ballarina Claire Du-
creux. La poesia ha estat el clar
referent d’aquest autodidacte for-
jat “a força de fer espectacles, al-
guns d’ells dolents. Equivocar-se és
fonamental”.

Leandre considera que el terme
pallasso és tan ampli que resulta
ineficient a l’hora d’abastar l’hete-
rogeneïtat del gènere. Potser per-
què, com explica Pepa Plana en
una opinió molt compartida, “el
pallasso emet des d’ell mateix, mul-
tiplicant les seves emocions per

10.000. El més preciós del pallasso
té a veure amb el carisma, que no
es pot aprendre. I per això no hi
pot haver mai dos pallassos
iguals”. Després de 10 anys com a
actriu de teatre, Plana va descobrir
que la màscara, el nas, la possibili-
tat de jugar i de divertir a partir de
si mateixa, era el seu veritable
món. Tothom li deia que era una

bogeria. Però els pronòstics més
pessimistes s’equivocaven. I ella,
que no veia cap impediment al fet
de ser dona i pallassa, va demos-
trar que tenia raó. I per posar me-
gafonia al seu bon criteri, va aca-

bar impulsant el festival de palla-
ses d’Andorra, molt ben acollit des
del començament per les instituci-
ons del país veí. De periodicitat bie-
nal, l’any que ve celebrarà la cin-
quena edició. I ja li han sortit rèpli-
ques a Brasil i a Andorra.

Gairebé es pot dir que va ser al
festival andorrà on va néixer artísti-
cament la pallassa catalana Alba
Sarraute, que amb 26 anys repre-
senta la força de la generació més
jove. Ella també volia ser actriu, es
va especialitzar en acrobàcia, i el
treball amb el cos la va acabar por-
tant fins a on és ara. “No es pot dir
que ets pallassa fins que tens 80
anys i el maquillatge et queda dins
de l’arruga”, afirma. Però el que té
clar és que “cadascú treballa el seu
personatge”. I el de l’Alba té molts
parents i referents. Des de la crítica
social i política de Leo Bassi a la
desimboltura de Mary Santpere,
passant per Koltès i Beckett i, so-
bretot, per tots aquells poetes que

l’ajudin a fer espectacles que convi-
den a pensar des del somriure.

En l’actualitat, l’Alba impar-
teix el taller de circ trimestral que
ofereix l’escola de circ Rogelio Ri-
vel, on al Nadal i a l’estiu es fan
també intensius especialitzats. Al-
gun d’aquests cursos els imparteix
Merche Ochoa, que va conèixer el
món dels clowns fa 20 anys, i ja no

n’ha volgut sortir. Hi és en un ves-
sant doble: com a intèrpret i en
qualitat de pedagoga. Des de fa 15
anys, s’ocupa de l’extensa forma-
ció de clown que ofereix l’escola El
Timbal. Imparteix curs d’inciació,

un segon curs i un postgrau, els
tres anuals, i hi ha llista d’espera
per accedir-hi. El panorama forma-
tiu s’ha ampliat fa un parell d’anys
amb l’escola de clown de Barcelo-
na (que conserva el nom malgrat
haver-se traslladat a l’Empordà).
Cursos de llarga durada i tallers
intensius componen l’oferta,
adreçada a tots els públics. Els aspi-
rants, com diu Ochoa i com han
experimentat els pallassos profes-
sionals catalans, hauran de fer un
viatge interior per aprendre a co-
municar-se des de l’honestedat i la
valentia. “El pallasso és sempre ell
mateix. Jo per actuar no em canvio
ni el nom. De pallassos n’hi ha de
tantes maneres que no es pot gene-
ralitzar. Per això mateix, dir que
no t’agraden els pallassos és com
dir que no t’agrada la música”, re-
flexiona Marcel Gros, que sens
dubte subscriuria l’equitatiu repar-
timent de nassos, un per a cadascú,
que feien els germans Poltrona.

Només uns pocs poden ser
domadors de lleons o tra-
pezistes, però tots portem
un pallasso a dins. Qui sap,

potser es tracta d’un Grock, un Po-
pov o un Dimitri. Només cal
treure’l. Cap a l’any 1978 qui millor
t’extreia el pallasso de l’ànima era
Joan Armengol. Fins i tot va ex-
treure el meu, un pobre clown que
mai va tenir nom —el d’Antonet ja
el portava un pallasso il·lustre, l’on-
cle de Tonitoff— i que mai va trio-
mfar a la pista, tot i que, és cert, a
vegades em rebrolla en els moments
més inesperats, amb gran èxit. Joan,
grandíssim clown, ens impartia clas-
ses de pallasso a l’aula del tercer pis
del vell Institut del Teatre al carrer
Elizabets. Va aparèixer un dia i sen-
se més protocol ens va fer donar
voltes corrent com bojos i cridant al
voltant del petit espai encoixinat
amb terra de parquet. Tanco els ulls
i puc veure’l: feia uns salts llargs,
desairosos, cavallins, i portava els
cabells molt llargs, una melena ros-
sa que li queia sobre les espatlles i
l’esquena. Acabat l’escalfament, jo
vaig treure de les malles paper i bolí-
graf (a les classes de Sanchis Siniste-
rra, Melendres i ja no diguem de
Lahosa s’havia d’escriure molt) i ell
va riure: el meu primer acte, involun-
tari, de pallasso. Allò no aniria
d’apunts. Ni Brecht, ni Stanislavski
ni punyetes. “Teniu un pallasso a
dins, cadascú el seu. Cal buscar-lo,
trobar-lo i treure’l”.

Vam passar mesos fent-ho. En
part va ser com tornar al jardí d’in-
fància. Jo pessigava a Montse Gua-
llart, Abel Folk em clavava una bufe-
tada, Manel Dueso queia, Oriol Ge-
nís es petava de riure i llavors plora-
va perquè li donaven una plantofa-
da a ell… Ser pallasso era recuperar
la innocència, la irresponsabilitat,
la crueltat, l’egoisme i l’alegria dels
nens. Era divertidíssim. Llavors
aquest material, aquestes sensacio-
ns, es van anar depurant, essencialit-
zant. Cadascun dels nostres pallas-
sos va començar a tenir un caràcter
definit, i un gest, un tret propi. Ar-
mengol, que va morir al 2004, ens
havia explicat que tots els grans clo-

wns tenen aquest toc original
—l’“Uuuuuuuh” de Charlie Rivel,
la gorra de quadres i la perruca de
Popov, el desarmant somriure de
Grock—. Vam treballar les entra-
des, la música, l’acrobàcia, els mala-
bars… Fins que tots vam tenir el
nostre pallasso, que era com un do-
ble, un altre jo, alliberat, desastrat,
ingovernable. A mi a vegades se’m
continua escapant.

“La idea de què tots tenim un
pallasso segueix vigent”, m’explica-
va fa uns dies un altre gran mestre
históric, Anton Font, fundador de
El Timbal, on es fan cursos de clo-
wn; un Font una mica canviat —en
trenta anys tots hem canviat: ell
menys cabells i jo no vulguis saber
com em queden les malles—. “És
com un reencontre amb el teu jo
més instintiu i infantil. El portem a
dins com les virtuts i els defectes. Hi
ha qui el treu i hi ha qui no fa res per
extreure’l i l’asfixia al seu interior.
Però la capacitat natural de ser pa-
llasso la tenim tots”. El pallasso és
un ésser innocent. “Però no només
això”. També és capaç de reaccions
malèvoles. El teu pallasso, segons
com el desenvolupes, presenta carac-
terístiques més salvatges, primàries,
o més educades. En definitiva, és un
reflex de la teva personalitat intrínse-
ca. Els exercicis t’ajuden a trobar
l’espontaneïtat, la naturalitat. Però
a diferència del mim o de la interpre-
tació actoral, no hi ha una tècnica
precisa del clown, sinó una manera
de ser clown, una manera que ha de
trobar cadascú”.

“Quan els herois surten d’escena
entren els clowns”, diu la cèlebre fra-
se de Heinrich Heine. Ell no ho deia
en aquest sentit, però és bonic veure-
la com un elogi del pallasso i del seu
regne alternatiu al dels grans ideals i
gestos. Buscar el teu pallasso, deia
Armengol i recorda Font, és buscar-
te per riure’t de tu mateix, que és el
fonament bàsic de l’humor. Qui és
capaç de riure’s de si mateix, i no
només a l’escenari, està salvat del
perill dels maximalismes, del fanatis-
me i de prendre’s massa seriosa-
ment, que és una de las causes prin-
cipals, és ben sabut, de la infelicitat.

Tants nassos, tants pallassos

D’esquerra a dreta, a dalt, Tortell Poltrona en una sèrie d’imatges que mostren com es
caracteritza de pallasso; el clown Monti i Marcel Gros. A sota, les pallasses Pepa Plana i Alba
Sarraute i sobre aquestes línies, Claret Papiol. / CARLES RIBAS / JOAN SÁNCHEZ / MÒNICA MARTINOY

L’art del clown és una
barreja de gestualitat
i poesia, en opinió
de Leandre Ribera

Pepa Plana no veia
impediment al fet de ser
dona i pallassa i va
demostrar que tenia raó
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