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●  Paco Morán ja respira dalt dels es-
cenaris. És on millor es troba. Sobretot
després d’haver passat un any lluny de
les taules per prescripció mèdica. Va
estar a punt de morir, i ara se’n riu. Es
fa passar per malalt recuperant els pija-
mes de la seva convalescència real. A
escena està en plena forma, tot i que
passats els 70 anys i la mala fortuna de
Matar al presidente (el seu anterior tre-
ball, que va haver de deixar per múlti-
ples accidents, els primers de la seva
llarga carrera) actua amplificat. Morán
augura una llarga vida a Enfermo ima-
ginario al Teatre Condal.

Si el lloc natural d’Argan és a l’hos-
pital, el de Paco Morán és sota els focus
del Paral·lel. El personatge hipocon-
dríac de Molière necessita lavatives i
atencions per cuidar la seva integritat
física i per cultivar el seu ego. Pel vete-
rà actor (des de dilluns separat amisto-
sament de Joan Pera com a parella ar-
tística) és imprescindible rebre l’escal-
for del públic per continuar divertint,
ara amb algun punt de tendresa, que
darrerament havia oblidat com a sicari
per assassinar un president des de la fi-
nestra d’un desafortunat hotel.

Si Morán fa el que vol dalt de l’esce-
nari (els textos estaven farcits de punts
suspensius) també Pau Miró i Marc
Rosich han versionat tan lliurement
com han sabut el clàssic del dramaturg.
En queda el tema, el nom del protago-
nista i un to decidit i valent de la infer-
mera (una àgil Rosa Serra que, per fi,
llueix amb un personatge secundari i
no de pa sucat amb oli. També Enric
Llort (doctor Fàbregas) i sobretot En-
ric Boixadera (jutge Casas) exploten la
vis còmica sense tapar l’omnipresent
figura del malalt imaginari. La versió
també s’imagina una maquinadora i
patidora filla (s’estalvia el paper de
pàmfila). Marta Domingo serà, en pocs
dies, una bona partenaire de Morán

que ja es produeix amb complicitat en-
tre el primer actor i Norbert Ibero (l’es-
perit del germà mort). Bo, el detall que
la filla s’enamori d’un ceramista (tanca
el cercle amb una referència oportuna a
Ghost). La direcció d’Antonio Calvo
es percep efectiva i de mínims. La co-
mèdia té una segona part excel·lent.
Pensada per al gag efectiu i la sorpresa
dramatúrgica, que exigeix un cert to in-
terpretatiu, tot i que es deixi acompa-
nyar de crosses còmiques com ara els
gestos d’amanerament (sense arribar a
cansar l’audiència). Potser falta passar
el ribot a la primera part, en què no es
riu tant però que deixa l’acció a punt de
caramel.

Per acabar, el català. Apareix per re-
cordar que cal apagar el mòbil i s’in-
tueix que guanyarà presència (ara és
testimonial amb la referència dels pa-
nellets) quan creixi la improvisació.
Moran torna a viure.

La resurrecció de Paco Morán
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Circ a Sant Esteve de Pa-
lautordera. El Circ Cric ha
deixat la carretera per que-
dar-se a la natura. Aquesta
és l’aposta de present d’a-
questa companyia, que
fins al 31 de maig ofereix
entre setmana sessions per
a escolars i que els caps de
setmana d’entre els dies 11
de maig i 27 de juliol farà
funcions per a tota la famí-
lia amb un programa sem-
blant al que es va veure a
Barcelona amb un gran
èxit al febrer.

Paral·lelament, Tortell
Poltrona i la seva mà dreta,
la pallassa Montserrat
Trias, volen tirar endavant
al CRAC una programació
de circ estable, coproduir
espectacles, convidar
companyies –ahir es va
anunciar Circo de la Som-
bra i el grup francès Trott-
tola– i convertir el lloc en
un espai fix d’assaig i d’a-
prenentatge. Per a la pro-
gramació de circ hi estarà
molt a sobre l’empresa 23
Arts. Ja hi ha algunes co-
ses concretes, com ara els
cursos de pallassos que
impartiran conjuntament
Claret Clown i Tortell Pol-
trona, i la cessió d’espais
per a residències dels
grups Compagnie XY i
Baró d’Evel, de la qual
forma part el fill de Tortell
Poltrona, Blai Mateu, que
per cert ha decidit muntar
el seu propi circ ambulant i
incloure-hi un cavall.

La remodelació

De moment, al CRAC ja
s’han fet obres de remode-
lació i s’han mogut
8.000 m³ de terra per ins-
tal·lar bé els dos circs que
hi ha en un espai que ocu-
pa 16.000 m² i que és a la
falda del Montseny, en
plena natura. Pels pròxims
mesos, es treballa en una
remodelació més extensa
que podria costar 600.000
euros –es demanarà finan-
çament a la Generalitat i a
la Diputació de Barcelo-
na– i que inclourà una pas-
sarel·la per fer més fàcil
l’accés al circ des del po-
ble i un aparcament per a
115 vehicles. El projecte
va ser avalat ahir per bona
part de la societat del Baix
Montseny, des de l’Asso-
ciació d’Empresaris Turís-
tics fins al cuiner del Racó
de Can Fabes, Santi Santa-
maria, i l’alcalde de Sant

Esteve de Palautordera,
Salvador Cañellas, que va
dir que la remodelació
«serà possible». Entre els
projectes del CRAC, que
es va crear el 1995 però
que ara fa un pas endavant
amb aquest impuls, hi ha
també convidar compa-
nyies que no necessària-
ment seran de corrent del
nou circ. Per la pròxima

tardor, el Circ Tonelli po-
dria fer una estada d’unes
setmanes a Sant Esteve de
Palautordera. «No hi ha
circs d’ara i d’abans, tots
som contemporanis», va
dir Poltrona poc després
que Trias definís el projec-
te del CRAC: «El Mont-
seny és una reserva de la
biosfera i ara hi volem fer
una reserva de circ.»

El Circ Cric remunta
Ofereix programació estable a Sant Esteve de Palautordera

El cuiner Santi Santamaria i Tortell Poltrona, ahir. / ACN

MARCEL BARRERA / Barcelona

● El Circ Cric aixeca el cap. Després
d’aturar, el 2006, la gira pels problemes
burocràtics, el pallasso Tortell Poltrona
va presentar ahir un projecte per consoli-

● Tortell Poltrona va admetre ahir l’esforç de l’ac-
tual equip del conseller de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, per normalitzar el circ català, però va
qualificar de «ridícul» el pressupost de 2,4 milions
d’euros anunciat per al sector del circ aquest any
2008 i va criticar que no existeixi un cens de com-
panyies i que tampoc s’hagi convocat el Circ Cric
per a l’elaboració del pla integral que Cultura ha ti-
rat endavant amb l’Associació de Professionals de
Circ de Catalunya (APCC). Montserrat Trias, del
Circ Cric, va explicar que el protocol per fer gires
ha fet augmentar la «desorientació» dels circs i que
continuen encara els problemes burocràtics; també
va afirmar que el fet de ser una societat limitada
(SL) els exclou de moltes ajudes i que «no anirà a la
guerra ni a fer passadissos». A més, estar al CRAC
de manera estable suposarà «no haver de lluitar per
aconseguir una plaça». Tortell Poltrona i Trias van
coincidir a dir que ha estat «gràcies al públic» que
el Circ Cric pot continuar.

dar el Centre de Recerca de les Arts del
Circ (CRAC), a Sant Esteve de Palautor-
dera. L’espai, que ha estat remodelat,
obrirà al públic el pròxim 11 de maig amb
una programació de circ estable.

«Gràcies al públic»


