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Els proposo una 
cita amb cinc 

pallassos 
excepcionals 

●● Rhum i Monti. Enrico Jacinto 
Sprocani, Rhum (1904-1953), era un 
August. Un pallasso de fama mundi-
al que tenia l’admiració dels espec-
tadors i, també, la de Joan Monta-
nyès, Monti, que estava decidit a fer-
li un homenatge. Però la mort, últi-
mament molt enrabiada amb els 
que posen una mica de felicitat al 
cor de la gent, li va enviar un dels 
seus sobres violetes –sigui dit se-
guint el relat de Las intermitencias 
de la muerte, de José Saramago– 
quan estava treballant en l’especta-
cle. Els seus pallassos amics i col·la-
boradors van decidir continuar amb 
la creació que porta per nom Rhum 
i que es representa al Lliure. 

● Martines. La funció comença 
justament amb els amics pallassos 
de Rhum una mica avorrits fins que 
reben una carta que els convoca per 
fer un bolo (funció). Però ha de ser 
amb Rhum. No saben on és, perquè 
els pallassos no es prenen seriosa-
ment la mort. El busquen (que bo-
nic com el criden), però troben un 
cara blanca (el pallasso seriós) ano-
menat Martines que es convertirà 
així en August, el pallasso de Rhum 
i també de Monti. Martines li pren-
drà el petit barret, l’abric colorit i les 
llargues sabates a Monti. Això i bo-
na part del seu esperit, perquè Mar-
tines va debutar com a pallasso per 
recomanació, insistència i tossude-
ria fins a l’esgotament del seu nebot 
Monti, que als nou anys ja tenia clar 
què seria de gran. 

● ‘Joie de vivre’. Malgrat els ante-
cedents funeraris, aquest especta-
cle desprèn joie de vivre, il·lusió, i 
mostra, no ens cansarem de dir-ho, 
que el pallasso és un personatge im-
prescindible en la nostra societat. 
Ho és perquè, com el bufó de la cort, 
és el que es riu del mort i de qui el 
vetlla, perquè és l’únic que, amb 
Quevedo, li pot dir a la reina: “En-
tre el clavel i la rosa la reina es-coja”. 
Perquè en el seu territori la lògica és 
una flor que quan l’olores et tira ai-
gua a la cara, i perquè el més natural 
és pujar a la cadira pel respatller. 

● El repòquer. Els cinc pallassos de 
Rhum tenen motius per resultar en-
tranyables. El senyor Arquetti (Jo-
an Arquer) és el cara blanca entre-
maliat i xerraire; a Martines (Jordi 
Martínez) ja l’hem presentat; Giuli-
ani (Roger Julià) i Wilha (Guillem 
Albà) no diuen gran cosa, però qui-
na gràcia que tenen en moure’s, i 
Pepino (Pep Pascual) és el mut que 
ens recorda Harpo i que no deixa de 
fer música. Els proposo una cita 
amb ells. I que ho passin bé!e 
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El Dipòsit del Rei Martí  
serà un nou equipament cultural

deix per un forat i s’han de baixar 
unes escales metàl·liques), imper-
meabilitzar-lo, col·locar-hi un as-
censor i un servei de cafeteria, i ins-
tal·lar-hi una il·luminació adequada. 
També s’habilitarà l’espai exterior 
perquè els veïns puguin gaudir du-
rant el dia del jardí.  

El monarca intenta procrear 
Serà una nova vida per a aquest es-
pai soterrat i ocult amb uns orígens 
que es remunten –hi ha documen-
tació que ho prova– al 1361. Aquell 
any la Corona d’Aragó –governava 
Pere el Ceriminiós– va cedir a Bar-
tomeu de Santcliment la propietat 
i l’ús de l’aigua d’un torrent que es 
captava en aquest punt i que servia 
per regar les propietats dels “se-
nyors de la casa de Sant Gervasi”. La 
infraestructura no era menor, per-
què fins i tot es parla de l’existència 
d’un aqüeducte. A tocar, hi ha la tor-
re de Bellesguard.  

El 1408 va comprar la torre el rei 
que dóna nom al dipòsit: Martí l’Hu-
mà (1356-1410). Va ser allà on un an-
goixat monarca va intentar tornar 
a tenir descendència. Martí l’Humà 
havia perdut el seu únic fill a Sarde-
nya. La seva dona, Maria de Luna, 
havia mort el 1407. I el monarca, ja 
molt gran i físicament força mala-
ment, es va haver de tornar a casar 
amb Margarida de Prades, trenta 
anys més jove que ell. Es va intentar 
tot, des de la peregrinació a Mont-
serrat fins als ungüents i tota mena 
de remeis. Traslladar la cort a Be-
llesguard també tenia com a objec-
tiu facilitar la procreació dels mo-
narques. Però Martí l’Humà va mo-
rir sense haver plantat la llavor. I 

amb ell es va extingir la dinastia 
barcelonina. 

Els arxius donen molts detalls 
del periple d’aquest dipòsit. So-
bretot un document de transac-
ció del 1876 que especifica que 
aquell any la finca va ser adqui-
rida pel fuster Salvador Homs i 
Roca. Al document s’hi detalla 
que la terra formava part de la ca-
sa Càncer. En aquella època era 
una ruïna. Els hereus del mas 
Càncer s’havien hagut de vendre 
la finca el 1807 per satisfer nom-
brosos deutes. El document es-
pecífica: “Salvador Homs ha de 
millorar i no deteriorar la finca i 
només podrà construir una sola 
casa, i en aquesta casa o en un al-
tre edifici un dipòsit d’aigua en el 
qual haurà d’invertir com a mí-
nim 2.500 pessetes”.  

Cal suposar, doncs, que Salva-
dor Homs i Roca va construir el 
dipòsit que avui encara sobreviu. 
No s’ha trobat, però, cap permís 
d’obra a l’antic ajuntament de 
Sant Gervasi. Sí que existeix, en 
canvi, un document en què cons-
ta que l’hereu de Salvador, Mar-
cel·lí Homs, va heretar el 1887 
una mina d’aigua que travessava 
el subsòl de la propietat. Durant 
dècades aquesta infraestructura 
va caure en l’oblit. No és l’única 
troballa. El 18 de desembre es va 
trobar intacte, al carrer Ripollès 
de Barcelona, un refugi antiaeri de 
la Guerra Civil. Tan sols un mes 
abans s’havia localitzat un altre 
refugi sota l’edifici de la Torre de 
la Sagrera, a Sant Andreu. “Bar-
celona és una ciutat viva”, resu-
meix Ciurana.e

El Dipòsit del Rei Martí estava ocult sota els pins d’una finca entre els carrers Jaume Càncer i Bellesguard. CRISTINA CALDERER

Els orígens es remunten al segle XIV i s’utilitzava per recollir les aigües pluvials
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A primer cop d’ull, el Dipòsit del Rei 
Martí és pràcticament invisible. 
S’amaga sota els pins i els matolls 
d’una finca situada entre els carrers 
Jaume Càncer i Bellesguard, al bar-
ri barceloní de Sant Gervasi. No va 
ser fins a l’any 2000, quan s’estaven 
fent obres a la zona per a una nova 
promoció d’habitatges, que aquest 
impressionant dipòsit de recollida 
d’aigües pluvials va ser descobert. 
“Existia als arxius –hi ha documen-
tació del segle XIV que ja parla de 
l’existència d’una cisterna–, però 
s’havia esvaït de la memòria”, asse-
nyala el regidor de Cultura, Jaume 
Ciurana. No és una infraestructura 
petita: la sala hipòstila té 600 metres 
quadrats, amb una trentena de pi-
lars, pilastres i voltes corregudes. A 
partir del 2016 tindrà una nova vida. 
“Serà un equipament cultural singu-
lar per a esdeveniments culturals 
singulars”, va dir Ciurana.  

Les obres començaran al març i 
l’objectiu és obrir les portes el gener 
del 2016. “No volem fer grans canvis. 
És un equipament singular i no vo-
lem sacrificar-lo, sinó que adapta-
rem els usos a la seva arquitectura i 
no al revés –puntualitza Ciurana–. 
Per exemple, aquí s’hi podran fer al-
guns actes de la Setmana de la Poe-
sia, la BCNegra i alguns concerts de 
festivals de música”. Abans, però, 
caldrà fer un estudi sobre la reverbe-
ració del so. Amb un pressupost d’1,7 
milions d’euros, les obres consisti-
ran a fer-lo accessible des del carrer 
Bellesguard (actualment s’hi acce-
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Respecte 
“No hi volem 
fer grans canvis 
perquè és un 
equipament 
singular”,  
diu Ciurana

Dimensions  
És una sala 
hipòstila de 
600 metres 
quadrats amb 
pilars i voltes 
corregudes


