
 primers dels anys seixanta,
Anna Karina vivia (no se sap
si la seva vida) amb Jean-Luc

Godard i feia pel·lícules amb ell. Pel·lí-
cules lliures en què el cinema es rein-
ventava i era una manera de viure: Le
petit soldat, Une femme est une femme,
Vivre sa vie, Bande a part, Pierrot le
Fou, Alphaville. Fa uns dies, a Canes,
Anna Karina va aparèixer per assistir a
la projecció de la còpia restaurada de
Pierrot le Fou, on, l’any 1965, va co-
protagonitzar amb Jean-Paul Belmon-
do una de les més belles fugides im-
possibles que comencen en l’amor i
acaben amb la mort. Jo hi era, a la sala,
i, abans de veure la pel·lícula, em van
revenir algunes de les mirades d’Anna
Karina a la càmera. Em va semblar que
ningú no ha mirat la càmera, és a dir,
l’espectador, com ho ha fet ella, a vega-
des reptant-la, però també expressant
una inquietud amb un parpelleig o
mostrant un pudor sobtat en baixar el
cap per amagar, potser, un gest inespe-
rat de tristesa. «Je suis belle», diu Anna
Karina a Une femme est une femme. I
era veritat. Als seus setanta anys encara
m’ho va semblar, mentre l’actriu i can-
tant evocava la llibertat i la vitalitat
amb què van fer la pel·lícula, tot i que
s’ha dit que en aquell rodatge s’hi per-
cebia que la relació torturada amb Go-
dard anunciava la separació.

Davant la còpia restaurada de Pier-
rot le Fou que ha fet emergir els colors
originals inspirats en la paleta de Ma-
tisse, vaig entendre per què el poeta
Louis Aragon va respondre «Godard»
a la pregunta: «Què és l’Art?» També
vaig pensar que, en un moment en què
les pel·lícules es veuen de qualsevol
manera, contemplava l’obra original i
no la seva reproducció. Com quan ens
trobem, finalment, davant d’una pintu-
ra que abans només hem vist reprodu-
ïda. I així vaig sentir que el cinema no
només és entreteniment o unes imatges
que ens permeten especular o teoritzar,
sinó una experiència estètica. Que
Pierrot le Fou és bellesa, vida, i Anna
Karina.

Moltes pel·lícules em van semblar
velles de cop.

A
Anna Karina

la columna | IMMA MERINO
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Perquè les ciutats són capitals
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l món del circ ha estat tradicio-
nalment un món d’homes. Fins
al punt que l’únic paper que es
tenia reservat a les dones

l’aconseguien fent-se créixer la barba. Els
temps han canviat. Des que el Cirque du
Soleil va decidir posar música chill out i
llums d’atmosfera onírica mentre les con-
torsionistes feien poesia amb el seu cos i
una televisió ho retransmetia a tot el món,
el gran públic es va adonar d’una evolució
que feia anys que molts artistes estaven
duent a terme en silenci. És clar que enca-
ra ronden pels pobles algunes companyies
d’aquelles d’abans, que per cinc euros
ofereixen l’actuació trista i desganada de
quatre contorsionistes sense passió, l’apa-
rició d’uns pallassos mal afaitats i una mi-
ca temibles, i l’exhibició més o menys
sòrdida de camells peluts i altres feres
que, més que a l’admiració, si de cas mo-
uen a la compassió. Però el circ que comp-
ta, el dels artistes, l’inquiet, està evolucio-
nant cada cop més cap a la poesia visual,
la dansa, la música i el somni. I, en això,
les dones hi estan tenint un paper clau.
Sense necessitat de fer de dones barbudes.

«El que volem és fer-nos visibles, de-
mostrar al món que existim», explica Pe-
pa Plana, pallassa i directora artística del
Festival Internacional de Pallasses que se
celebra aquesta setmana a Andorra la Ve-
lla. «El circ està evolucionant, però a les
dones pallasses ens passa una cosa: mol-
tes vegades els directors de les compa-
nyies són els pallassos. I, per tant, tenim
dificultats perquè contractin dones perquè
la plaça ja està ocupada.»

Però es van obrint camí. L’any 2001,
quan Pepa Plana i Tortell Poltrona van or-
ganitzar la primera trobada de dones pa-
llasses a Andorra, gairebé van haver de
penjar un anunci al diari per buscar pallas-
ses. Aquests dies, en canvi, passaran per
la vela de circ que el Comú d’Andorra la
Vella ha muntat al parc Central de la ciutat
mig centenar de pallasses de tot el món.
«L’únic lloc d’on no en ve cap és l’Àfrica,
en molts països és una figura relacionada
amb els rituals i costa trobar-hi dones, pe-
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rò aviat en tindrem», diu Plana. N’hi ha
tantes, de pallasses, que no totes podran
actuar amb un número propi, sinó que ofe-
riran a penes un tast en els espectacles de
cabaret nocturn del festival o bé oferiran
el seu saber a les joves i dones que s’acos-
tin a Andorra aquests dies i vulguin assis-
tir a alguns dels tallers per veure si fer de
pallassa és la seva vocació.

Una de les assistents als tallers de la pri-
mera edició va ser una noia jove que volia
ser artista i que es diu Alba Sarraute. En
aquesta edició, Sarraute ha estat l’encar-
regada de donar el tret de sortida amb un
espectacle propi, Mirando a Yukail, un
xou excepcional que va aconseguir que
bona part del públic l’acomiadés aplau-
dint dempeus: sarcasme i poesia, diàlegs
absurds i salvatges al costat d’instants de
lirisme, contorsions impossibles i solos

de clarinet i saxofon, Sarraute és una artis-
ta total i caldrà seguir de prop les seves
passes, que no són petites, per cert, tenint
en compte els sabatots de pallassa que cal-
ça dat de l’escenari.

Existeix l’humor típicament femení? Si
tenim en compte la varietat del festival,
no. Al costat del muntatge suau i oníric
amb què el duet francès Cia. Doré va inau-
gurar dimecres la trobada, es troba la rua
imparable de les pallasses brasileres de la
companyia Teatro Anónimo, que ahir no
van parar de moure’s i ballar en un dels es-
pectacles del festival adreçat a les escoles,
o les Nits Golfes del festival, amb núme-
ros de cabaret on les artistes ofereixen un
tastet d’allò més variat, des del clown
clàssic fins al monòleg més sofisticat: hi
ha moltes maneres de fer la pallassa, i to-
tes són benvingudes.

Cinquanta maneres de fer la pallassa
la contra | DAVID MARÍN

Andorra la Vella és la seu aquesta setmana del Festival Internacional de Pallasses. Es tracta
d’una de les trobades més importants del circ actual i permet tastar el més nou d’aquest art

En Laurence i la Sandrine (Cia Doré), dimecres passat. / DÍDAC SALAU / DIARI D’ANDORRA


