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Un luxe, senyors, un luxe

Jordi Jané

Circ Cric. Números: equilibris acrobàtics i sobre cadires, perxa oriental, corda llisa, malabars,
trapezi fix, pantomima, trapezi volant i pallassos. Disseny de so: Roc Mateu. Disseny
d'il·luminació: Quico Gutiérrez i Roc Mateu. Direcció musical: Víctor Amman. Guió i direcció
general: Tortell Poltrona. Girona, plaça de toros. 31 d'octubre.

Els vull parlar del millor espectacle que Tortell Poltrona ha presentat fins ara. El nivell artístic és alt, els
números s'hi encadellen sense temps morts, el so i la il·luminació són acurats i la posada en pista (en
què afloren tocs de gràcia de Manel Trias) es guanya de seguida la connivència de l'espectador. La
música és en directe, és clar: el combo dirigit per Víctor Amman (Ignasi Pujol al baix, Javier Crespo a la
bateria, Pep Torras al saxo i el mateix Amman als teclats) aconsegueix, en lloc de subratllar els
números de circ, convertir l'actuació de tots i cada un dels artistes en una veu més de la partitura.

Després d'una ben lligada parada inicial conduïda per Montse Trias, Poltrona apareix per la grada, es
maquilla, s'embolica amb el micro i ja som dins del número de corda llisa de Carol Novaes, que es trena
amb una música de filaberquí tan sensual com les torbadores mirades amb què aquesta dona pantera
barrina el públic des de la seva liana. Hi ha a qui li costa agafar la ironia del brasiler Boris Ribas, el Tigre
de Parati, però tothom s'acaba rendint als seus equilibris sobre cadires. El català Ignasi Gil ha anat
depurant el seu número de perxa oriental fins a convertir-lo en una amalgama de grapa escènica, força
física i elegància interior, un prodigi en què la bellesa es multiplica gràcies a una intel·ligent construcció
dramatúrgica i a un afinat sentit dels tempos. Al trapezi fix, la rapidesa compositiva dels brasilers
Adriano Marçal i Nanda Dutra xucla la mirada de l'espectador i li regala escomeses com una doble
suspensió dental o una velocíssima rotació de Nanda suspesa per una baga al clatell i sostinguda pel
portador a força dental.

Tenaçment preparat durant les gires precedents, el número de trapezi volant dels brasilers Boris, Igor,
Julia i Carol combina tradició i innovació. Hi apreciem un doble mortal, una esfereïdora pirueta invertida i
dos casse-cou consecutius. Julián González i Letícia García sedueixen amb l'estil dels seus equilibris
acrobàtics, mentre que el malabarista val·lisoletà Ramiro Vergaz inunda la pista de cordialitat i
coreografies de maces. Una pantomima interpretada per tota la companyia i les entrades El Xèspir i Les
cadires, sempre esperades i celebrades pels seguidors de Poltrona, arrodoneixen una funció que es
tanca amb el reggae No somos nada, en què públic i companyia es fonen en una còmplice abraçada
musical.

Tot un luxe artístic i empresarial, aquest espectacle significa un punt d'inflexió molt important en la
història del circ català. Perquè, en circ, el luxe no és l'estil Soleil: com pregonava ja fa uns quants anys
el mestre Gasch, en circ el luxe és la proximitat humana, la probitat obrera, el triomf de l'artesania sobre
el bluf. És un luxe que poden trobar aquest cap de setmana a Vilanova i el que ve a Vilafranca.
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