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Milos Forman
arriba a València
per estrenar la
seva primera
òpera
� València. El cineasta
Milos Forman arribarà
avui a València per ulti-
mar els detalls d’A walk
worthwile, que consti-
tueix la primera incur-
sió operística de l’autor
i que s’estrenarà dime-
cres al Palau de les
Arts. Forman serà a to-
tes les funcions
d’aquesta òpera jazz,
una coproducció del
Palau de les Arts i del
Teatre Nacional de Pra-
ga. L’òpera combina
diferents gèneres, des
de la poesia fins a la líri-
ca més formal, amb
grans dosis d’ironia, sà-
tira i paròdia. A walk
worthwile es va estre-
nar a Praga el 22
d’abril. / AGÈNCIES

Jessye Norman
obre avui a
Barcelona el
Festival Úniques
� Barcelona. El festival
Úniques de Barcelona,
dedicat a grans intèr-
prets femenines, estre-
narà avui al Palau de la
Música la tercera edició
amb el concert de la vo-
calista nord-americana
Jessye Norman. Acom-
panyada únicament del
pianista Mark Mark-
ham, Norman interpre-
tarà Ravel, Strauss i
Danielpour, en una pri-
mera part, i Gershwin,
en una segona. Úniques
té previstes fins al 27 de
juny les actuacions de
Maria del Mar Bonet,
Maria Friedman, Ani
Choying Drolma, Loli-
ta, Misia, Carmen Lina-
res i Maria Bethânia.
/ EL PUNT

J.K. Rowling
estudia escriure
una enciclopèdia
de Harry Potter
� Londres. Tot i que ha
anunciat la publicació
d’un últim llibre de
Harry Potter, J.K. Ro-
ling no oblidarà el seu
heroi literari ja que està
estudiant escriure una
enciclopèdia sobre el
famós mag, segons pu-
blicava ahir The Sun-
day Telegraph. L’obra
consistiria en una mena
de guia sobre el món de
Potter amb els apunts
utilitzats els últims deu
anys. / AGÈNCIES

� A causa de la desestruc-
turació del sector del circ i
de les poques possibilitats
que donava assolir una bo-
na formació professional,
Blai Mateu i Trias va deci-
dir, ara fa alguns anys,
marxar a estudiar a França.
Estudiar circ, s’entén. En
Blai, abans de marxar, va
provar sort a l’escola de
circ de Nou Barris i va te-
nir algun contacte fugisser
amb Rogelio Rivel, però
volia fer el salt i veia que a
Catalunya poc podia avan-
çar. Després d’alguns en-
trebancs, en Blai va acon-
seguir entrar a l’escola de
circ de Chalons, una de les
més prestigioses del país
veí. La història encara
continua. Quan, acabats
els estudis, en Blai va deci-
dir no tornar a Catalunya i
quedar-se a França amb
una companyia que acaba-
va de crear, el seu pare,
l’excel·lent pallasso Tor-
tell Poltrona, va dir que el
seu fill era un «exiliat cul-
tural». Li va doldre que no
tornés amb ell per treballar
en el Circ Cric, just en el
moment, l’any 2002, que
el circ iniciava una nova
etapa itinerant.

Crec que no va maleir el
seu fill per mantenir-se
allunyat, sinó que del qui
realment es queixava era
del país. De la cultura
construïda després del
franquisme. De la preca-

rietat amb què es treballa a
Catalunya i les poques
oportunitats que hi ha en el
camp del circ. En Tortell
creia que en Blai era una
víctima. Ara, en l’onzena
edició de Trapezi, ha tor-
nat per la porta gran, al
Teatre Fortuny de Reus i al
festival de circ, ara com
ara, més important i presti-
giós de Catalunya. I ha tor-

nat com el veu el seu pare,
com un exiliat. Amb un es-
pectacle estrenat a finals
del mes de febrer a Carcas-
sona, Blai Mateu presenta
Ï un espectacle notable, en
què ell sol transmet a tra-
vés de diferents tècniques
de circ, com ara el llit elàs-
tic, l’acrobàcia i el trapezi,
el patiment, l’enorme an-
goixa que tenien els exi-

liats republicans que van
passar la frontera francesa
i que en un primer moment
se sentien lliures i pensa-
ven que podrien fer el que
volguessin.

En Blai, enmig d’un es-
pectacle dramàtic i ple de
càrrega política i humana,
mostra una bona forma fí-
sica i, en alguns moments,
una gran vis còmica, sense

renunciar a la paraula. Un
artista amb un futur bri-
llant. Per cert, que quan en
Blai Mateu i Trias va co-
mençar a pensar en la his-
tòria no sabia que estava
construint, exactament, la
mateixa que la que va patir
el seu avi. Una història pa-
ral·lela de dos exiliats. Un
de polític i un altre de cul-
tural.

Blai Mateu i Trias, fill del Tortell Poltrona, presenta al Trapezi de Reus un espectacle en què ell sol transmet, a través
de diferents tècniques de circ, l’enorme angoixa dels exiliats republicans que van passar la frontera francesa

MARCEL BARERRA / Reus

El fill del Tortell, exiliat

Blai Mateu i Trias, en un moment de l’espectacle Ï, dissabte al Teatre Fortuny de Reus. / ROSA BONCOMPTE

� Cultures del món. Col-
leccions del Museu Nacio-
nal de Dinamarca és el tí-
tol de la nova exposició
que es pot veure a la Sala
Girona de la ciutat de
l’Obra Social de «la Cai-
xa». En aquesta mostra,
inaugurada dijous, s’hi re-
cullen un total de 122 pe-
ces procedents d’arreu del
món que van començar a
ser recollides pel rei danès
Frederic III en un primige-
ni museu, anomenat ini-
cialment Cambra de les
Meravelles, i actualment
Museu Nacional de Dina-
marca. La mostra itine-
rant, comissariada per Al-
bert Costa i Espen Waehle,
es podrà veure a Girona
fins al 22 de juliol, després
d’haver passat per Lleida i
Ciutat de Mallorca.

Àfrica, Amèrica, Àsia i
Oceania es troben en
aquesta exposició que, a
més de voler mostrar l’art
de les cultures d’aquests
continents, també té l’ob-
jectiu d’explicar l’origen
dels actuals museus. La
mostra es basa en la col-
lecció del Museu Nacional
de Dinamarca, que és un
dels més antics d’Europa,
ja que va sorgir com a
Cambra de les Meravelles
i està formada per objectes
recollits durant els segles
XVII i XVIII, tot i que
també n’hi ha del XIX i el
XX. Aleshores, la finalitat
era recollir curiositats exò-
tiques. A més, coincidint
amb el fet que els europeus
havien començat a desco-
brir nous mons, primer
amb els portuguesos per
Àfrica i després altres eu-

ropeus a la resta del món,
el gust per tot allò que no
fos del Vell Continent va
anar agafant més ressò.
Ara, amb la popularització
del turisme i la globalitza-
ció, no es pot parlar d’exo-
tisme, com afirmava di-
jous el comissari Albert
Costa. Segons ell, aquesta
exposició pot servir per-
què el visitant vegi les cul-
tures d’origen dels immi-
grants que arriben al nos-
tre país. Costa hi afegia
que museus com aquest
han permès conservar pe-
ces que en els seus llocs
d’origen possiblement
haurien estat destruïdes, ja
que no tenien sentit de
conservació del patrimoni.
Com a complement de la
mostra, es faran visites
guiades i tallers de danses
el mes de juny.

LAURA PORTAL

Més de cent peces de cultures
d’arreu del món, a Girona

Una de les peces que es pot veure a la mostra. / M. LLADÓ


