
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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