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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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