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Josep Maria Queraltó, amb un dels seus tresors

El col·leccionista Josep Maria Queraltó exposa a Madrid les seves peces sobre la història del cine a l’espera d’un museu

‘Cinema Paradiso’
a la lleidatana

Ramon Palomeras
MADRID

J
osep Maria
Queraltó (1937)
porta des de la
seva infantesa

encadenat al cine-
ma. Pel camí ha
creat un museu ‘sui
generis’: més de
15.000 peces entre
ombres xineses,
llanternes màgi-
ques, projectors,
llibres i pel·lícules.

Com si fos el petit Totó de
Cinema Paradiso, el menut Jo-
sep Maria passava tots els caps
de setmana enganxat a la
pantalla de cine de la seva
natal Vallbona de les Monges
(Lleida). Tanta insistència va
convèncer l’operari del local i
el va nomenar ajudant oficial.
Però un bon dia, l’home que li
ensenyava els misteris ocults
de les cintes es va cansar de
prémer l’interruptor i el jove
Josep Maria va haver de des-

llorigar tot sol els secrets del
cinema i per 57 pessetes al
mes, va esmerçar els seus es-
forços a contagiar la seva pas-
sió als veïns de Vallbona. Però
havia d’alternar la seva dèria
amb el camp. És per això que
feia cursets per correspon-
dència i “mentre l’animal
descansava” ell estudiava. Fins
que va anar a Barcelona i amb
el temps, va fundar Submi-
nistraments Kelonik, una em-
presa dedicada a la fabricació
d’equipaments cinematogrà-
fics, laboratoris fotogràfics i
estudis de gravació, que li ha
permès, talment “un pidolai-
re”, arreplegar material de
gran valor històric.

“Em sabia greu llençar-ho”,
diu rialler. El cas és que el pi-
dolaire cinematogràfic ha
aconseguit peces d’aquí i d’a-
llà, moltes comprades també,
fins a sumar més de 15.000
objectes relacionats amb el
setè art. La col·lecció es com-
pon de nombrosos i impor-
tants objectes que van prece-
dir l’arribada del cine –com
ombres xineses de l’illa de Ja-
va dels segles XVI i XVII–;
d’altres del cine dels primers
temps –com un dels primers
projectors dels germans Lu-

mière–; llibres, revistes, foto-
grafies, pintures, gravats, car-
tells publicitaris, projectors i
càmeres fotogràfiques de dife-
rents formats, aparells de la-
boratori, de sonorització,
d’estudis de gravació, pel·lícu-
les i un gran nombre de pro-
ductes que repassen la llarga
història de la cinematografia
fins arribar a l’era digital.

I ara resulta que ha decidit
que ja era hora de treure la
pols que s’anava acumulant
en les seves joies cinemato-
gràfiques. Després de donar a
conèixer part de la seva col-
lecció a la mostra De les ombres
al film, presentada a Sitges en
el marc del darrer Festival de
Cine de Catalunya i posterior-
ment a Barcelona, Queraltó ha
portat ara el seu tresor a Ma-
drid. Unes 60 peces roman-
dran al Centre Comercial
Gran Via de Hortaleza fins al 9
d’abril tot esperant, com insi-
nua Queraltó, un espai ade-
quat per a la seva història del
cinema.

I és que ras i curt, Queraltó
té un desig que el corrou per
dins. “M’agradaria fer un mu-
seu, una cronologia del cine-
ma. Des de les ombres fins a
l’era digital. Tinc el material i

el projecte, però em falten els
cèntims”, diu. Com deixa en-
treveure, el seu somni seria
una barreja entre el Museu de
Cinema de Girona i el Museu

de la Ciència de Barcelona. Un
museu interactiu que sigui un
instrument de preservació de
la història del cine i del cine, i
alhora una eina educativa útil.
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Una imatge de l’espectacle ‘Grottesco’, de Monti & Cia.

El circ Roncalli fitxa els
pallassos Monti & Cia.

Jordi Jané
BARCELONA

J
oan Montanyès
‘Monti’, Oriol
Boixader ‘Ori-
olo’ i Fulgenci

Mestres ‘Genci’ se-
ran el fil conductor
de l’espectacle que
el prestigiós circ
alemany Roncalli
estrena a Colònia el
7 d’abril.

“És un pas molt important,
una oportunitat d’or” –co-
menta Montanyès–. “Treballar
al Roncalli és un reconeixe-
ment artístic de gran calibre i
això ens farà ser encara més
exigents amb nosaltres matei-
xos”. En aquesta definitiva
confirmació internacional, el
trio català presentarà, en ale-
many, les entrades habituals
del seu repertori (Carrega, des-
carrega!, Les papallones, Els cavalls,
Les botzines i El concert d’ampolles,
entre d’altres) i farà, amb el
mateix Bernhard Paul –direc-
tor del Roncalli– en el rol
d’august Zippo, l’entrada Bom-
bon karamel.

Un circ d’autor
Quan el 18 de maig de 1976

el dissenyador gràfic austríac
Bernhard Paul realitzava el vell
somni de tenir un circ propi i

debutava a Bonn amb el Circus
Roncalli, ningú no es podia
imaginar la tremenda energia
creativa i el gran impuls de
dignificació que aquesta inici-
ativa havia d’aportar al circ
europeu. La fórmula de Paul
no té altre secret que una acu-
rada selecció de bons números
de circ tradicional, una men-
talitat oberta a les noves ten-
dències i una posada en pista
pensada fins als últims detalls
–naturalment, amb música

original i orquestra en directe.
És una fórmula que ha seduït
artistes i intel·lectuals com Jo-
seph Beuys, Jean-Paul Belmon-
do, Andy Warhol o Günther
Grass, però també –i encara
més difícil– directors de circs
com el Knie, el Medrano, el
Mills o el Ringling. El 1984, la
revista Stern afirmava: “En
aquesta dècada, el Roncalli
significa una revolució com la
que Woodstock va significar a
la dècada dels 70 perquè té una

màgia i una poesia
que transmeten
amor, pau, segure-
tat i sentiment de
pertinença”.

Avui, a més de
dirigir el circ Ron-
calli i l’espectacle
gastronòmic Panem
i circenses (vist fa uns
anys a Barcelona),
Bernhard Paul tam-
bé programa els
històrics locals de
varietats Apollo
(Düsseldorf), Frie-
drichsbau (Stutt-
gart) i Wintergar-
ten (Berlín).

Ànima de pallasso
Ja fa anys que

Monti & Cia. simultaniegen
amb èxit la revisitació d’entra-
des clàssiques de pallassos en
format teatral amb l’exhibició
d’aquestes mateixes entrades a
les pistes de circs tradicionals
com el Cardenal, el Raluy o el
Mundial. En teatre han estre-
nat Clàssics (1996), Klowns
(1997), Utopista (1999), Fools-Folls
(2000), Pallassos de Nadal (2001) i
El Fòrum 2000 i picu (2002).
També van treballar amb la
Companyia Acrobàtica de Qi-

qihaer (Manxúria) a l’especta-
cle Bi, dirigit per Joan Font el
2001. Després van omplir dià-
riament al Fòrum 2004 amb
Grottesco –amb el qual van es-
trenar carpa pròpia– i actual-
ment estan embrancats amb el
Centre de Difusió i Residència
d’Artistes que es posa en mar-
xa a Can Cabanyes (Vilanova i
la Geltrú). Tot plegat, un cur-
rículum de notable densitat
només possible en algú que, en
afinada observació de Leo Bas-
si, tingui “ànima de pallasso”.

Catalans al Roncalli
Però ells no seran els pri-

mers pallassos catalans que
trepitjaran la pista del Ronca-
lli: a Hamburg, el 23 d’agost de
1987 aquest circ va muntar un
homenatge al nostre Roger
Andreu, Rogelio Rivel. En Roge-
lio hi va fer el seu número de
dues concertines i Bernhard
Paul, Zippo, el va acomiadar
amb Puff, el drac màgic, una
cançó que simbolitza la filoso-
fia vital d’un circ on pallassos
de primer rengle com Fran-
cesco Caroli, Peter Shub, Pic,
Fumagalli, Jigalov o Tino Fra-
tellini han posat una catifa de
vellut vermell per a Monti &
Cia. Un circ que es diu Roncalli
precisament en honor d’Ange-
lo Giuseppe Roncalli, el papa
Joan XXIII, aquell que un dia va
dir: “El circ és l’únic indret on
persones de diferents races,
nacions i creences treballen
juntes per fer feliç la gent, tota
mena de gent”.


