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Jordi Jané El grup De Mortimers projecta un centre de
creació, formació i exhibició que vindria a
enriquir les iniciatives ja existents

Pol circense a Tiana?

D
el 30 de juny al 8 de
juliol se celebra a Ti-
ana la tercera edició
del festival L’1, 2, 3
del pallasso, nascut

en homenatge a Joan Armengol
(1949-2004) i organitzat per De
Mortimers. Entre d’altres actua-
cions, aquest cap de setmana s’hi
veuran Marcel Gros, Xirriqueteu-
la, Els Farsants, Els Herrerita,
Cirkonita, Deadós i Carla Fontes
(programació íntegra a www.de
mortimers.com). Pròxim, artesà
i eclèctic, aquest festival recull i
expandeix l’esperit artístic i vital
de qui fou cofundador de Comedi-
ants, pallasso, poeta, pal de paller
del col·lectiu Can Boter i profes-
sor de màscara i pallasso a l’Esco-
la de Circ Rogelio Rivel.

Coincidint amb aquesta terce-
ra edició, De Mortimers s’ha em-
brancat en un projecte que arriba
en un moment oportú: volen en-
gegar un pol estable de circ a Ti-
ana per dedicar-lo a creació, for-
mació i exhibició. L’espai de crea-
ció seria obert a grups o solistes,
novells o consolidats; l’àmbit de
formació podria ser un baló d’oxi-
gen per a les força saturades esco-
les infantil i juvenil de circ de l’Ate-
neu Popular de Nou Barris; i, pel
que fa a l’exhibició, projecten una
programació multidisciplinària
amb una atenció especial al circ.

De moment el projecte es plan-
teja com una experiència pilot,
però aquesta tranquil·litzadora
prudència no amaga una forta vo-
luntat de continuïtat. De mo-
ment, mentre esperen l’adaptació
del projecte d’equipament estable
fet per l’arquitecta Mireia Cardús,
pensen començar a funcionar
amb la vela on es desenvolupa el
festival L’1, 2, 3 del pallasso.

La vela del festival ‘L’1, 2, 3 del pallasso’, instal·lada al pati de l’Escola Lola Anglada de Tiana ■ ORIOL CASANOVAS

L’Ajuntament de Tiana sembla
inicialment disposat a cedir uns
terrenys a tocar de l’Escola Lola
Anglada, hi ha hagut un primer
contacte amb l’ICIC del departa-
ment de Cultura i, a escala co-
marcal, volen establir sinergies
amb els festivals Curt-Circ-It de
Montgat i Ple de Riure del Mas-
nou (acció que podria configurar
un potent triangle creatiu al Ma-
resme sud).

Amb mitja dotzena d’especta-
cles al sarró, De Mortimers es

proclamen còmics, absurds i mu-
sicals. Per entendre’ns ràpida-
ment –i enllà del seu rol de tren-
cadors mossos de pista a la gira
2002-2003 del Circ Cric–, aquest
col·lectiu és hereu del moviment
anarcoartístic que es va concre-
tar al Saló Diana al final de la dè-
cada dels 70. Més o menys liderat
per Lluc Armengol (fill de Joan
Armengol i Núria Fàbregas,
1979), De Mortimers neix for-
malment a la masia Can Boter de
Tiana l’any 2000 amb l’excusa

d’intervenir a les Jornades Poèti-
ques de Barcelona. El perfil del
grup, definit tant per la seva his-
tòria com per la tipologia dels
seus espectacles, impregna el ta-
rannà artístic i sociològic del nou
–i ambiciós– projecte de pol de
circ. El mes de setembre preve-
uen presentar el projecte defini-
tiu als estaments oficials, i entre
gener i juliol del 2008 volen en-
carar les infraestructures físi-
ques del projecte (adequació de
l’espai, compra de la vela, etc.).

El circ català del
futur no s’entendria
sense la llavor
d’en Joan Armengol

Volt de pista

“Qualsevol petit univers”
@ “El circ és qualsevol petit uni-
vers”, sostenia en Joan Armengol
i Moliner. Aquesta concepció ge-
nerosa i eclèctica batega en
l’excel·lent documental L’un, dos,
tres del pallasso (67’, 2005), rea-
litzat per Adrià Vila, Jordi Nicolàs
i Josep Cussó arran del primer fes-
tival i exhibit novament diumen-
ge passat a la vela de Tiana. Els di-
ferents testimonis que hi aparei-
xen (amics, alumnes, col·legues...)
coincideixen plenament en la per-
cepció de la filosofia artística i vital
d’en Joanito: “Aquí comencen
moltes històries i no n’acaba cap,
perquè totes continuen”; “Segons
com et costava d’entendre’l, per-
què el seu llenguatge era poesia

pura”; “De vegades n’assimilaves
la informació al cap d’uns dies o
d’unes setmanes”; “T’ensenyava
més a fora que no pas a dintre de
l’aula: al circ català hi falten mes-
tres de la vida com en Joan”; “He
estudiat circ en diferents escoles
d’Europa i enlloc no he trobat cap
mestre com ell”.

L’Armengol no venia del circ:
s’hi va trobar per lògica i per co-
herència vital. La llavor de la
seva trajectòria és molt més fe-
cunda del que pot semblar a pri-
mer cop d’ull. És una llavor que
conté la recuperació i actualitza-
ció del folklore popular desenvo-
lupat a l’etapa Comediants (el
treball expressiu fet amb els cap-

grossos, per exemple), les tècni-
ques d’interpretació amb els di-
ferents tipus de màscara, l’es-
sència del pallasso que ha sabut
transmetre a alguns dels seus
alumnes, i una visió molt àmplia
del fet espectacular. És una llavor
que va germinant en cada una de
les persones que ell va tractar.
Per això val molt la pena d’estar
amatents a aquest projecte de
pol circense de Tiana, perquè re-
cull un llegat, potser impalpable
però d’arrels profundes, que pot
contribuir en gran manera a de-
finir un circ català amb persona-
litat i veu pròpies i genuïnes en el
panorama circense europeu de
les pròximes dècades.El pallasso Marcel Gros actua aquesta nit al festival de Tiana ■ ALBERT SOLÉ




