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Versos lliures, un 
vol de papallones

Lambert Botey

Cineasta

a r r e r  d i a  
d’abril .  Pocs 
minuts  abans 

que comencés el reci-
tal, va tornar a ploure. 
El futur espectador 
va obrir el seu parai-
gües. 

No havia pogut 
assistir a cap de les  anteriors acti-
vitats del cicle Versos Lliures, que 
organitzava el Casal Popular de 
Granollers L’Esquerda. Tampoc  
havia estat mai al seu nou espai. De 
fet, l’espectador els hi portava for-
ces dècades d’avantatge a la majo-
ria de gent de L’Esquerda, i no es va  
sorprendre quan li varen preguntar: 
“Ets el pare d’algun dels poetes?”.

Li havien atret les paraules que  
definien aquell cicle: “El versos són 
lliures perquè la paraula és allò que 
ens connecta de manera directa  
amb el que som”.

L’espectador va seure a una tau-
la, “un cafè, si us plau”. El local no 
era massa gran i de seguida es va 
omplir. No coneixia  cap dels joves 
poetes que tancaven el cicle: Jaume 
C. Pons Alorda, Pau Vadell  i Blanca 
Llum Vidal .

L’espectador començava a sentir-
se afortunat perquè l’atmosfera  que 
es respirava semblava propícia per 
escoltar poesia. Ell sempre havia 
preferit  aquests ambients més dis-
tesos i propers que la fredor d’un 
gran teatre, on la distància que el 
separava dels actors o poetes li difi-
cultava la connexió.

Un poema darrere l’altre, alter-
nant-se els tres poetes, el van comen-
çar a introduir a un univers poètic  
molt canviant amb una manera  de 
fer i  dir poesia  diferent; hi havia 
una  quantitat enorme de recursos, 
ironia, tendresa, crítica ferotge... fins 
i tot un poema-endevinalla dedicat a 
una pel·lícula, Frankestein, que l’es-
pectador afortunat va  encertar, tot i 
que no va dir res. També hi va haver 
espai, temps i sentiment per lle-
gir poemes d’altres poetes com Blai 
Bonet o Rosselló Pòrcel.  

A l’espectador, ja plenament afor-
tunat, li agradaria retenir algunes  
de les paraules dels poetes. Més 
tard,  se sentiria lector afortunat 
en llegir alguns dels seus poemes: 
“M’ha arribat el silenci / a les mans” 
(Pau Vadell), “Agafar paraules / De 
l’arbre de / Les paraules / Com fruita 
tendra” (Jaume Pons) o “m’he inven-
tat la pluja aquesta tarda / M’he 
inventat potser la tarda” (Blanca 
Llum Vidal). Precisament, en aquest 
darrer, hi ha un poema introducto-
ri de Joan Brossa que podria ser un 
referent de l’esperit  d’aquest casal 
popular: “D’un cop de martell par-
teixo una roca / i de l’esquerda en 
surt / un vol de papallones”.

 Al sortir de L’Esquerda encara 
plovia. Per un moment, l’espectador  
afortunat va dubtar si aquella pluja 
era real o se l’havia inventat la Blan-
ca Llum. Tot i així, va obrir el seu 
paraigües. 

D
Sant Esteve de Palautordera

Yolanda Duque

Diu Jaume Mateu, més conegut 
com a Tortell Poltrona, que “cada 
espectacle dóna una volta més 
a la rosca, una nova giragonsa, i 
que, per això, a poc a poc i amb 
el temps, el cargol és més sabo-
rós”. Amb aquestes paraules, el 
popular pallasso de Sant Esteve 
de Palautordera confecciona una 
metàfora que li serveix com a per-
fecta definició de la seva professió. 
Com diu Mateu, en cada funció es 
dóna “una volta de rosca” més als 
números, perquè les actuacions 
dels pallassos mai estan acabades, 
sempre tenen un resultat diferent, 
en funció de la interacció amb el 
públic. Aquest component de dife-
rència i novetat és allò que fa que 

el “cargol”, o el que és el mateix, 
la feina del pallasso, sigui en cada 
espectacle una mica més saborosa.

Tortell Poltrona obre la porta a 
aquesta reflexió en un dels gags de 
l’espectacle que acaba d’estrenar 
amb el Circ Cric a Sant Esteve de 
Palautordera i que porta per títol 
Trenta cinc anys fent el pallasso. 
En aquesta festa d’aniversari, que 
s’allargarà tots els caps de setmana 
fins al proper 26 de juliol amb funci-
ons dissabte a la tarda i diumenge al 
migdia, Tortell Poltrona combina els 
seus clàssics de sempre amb núme-
ros antics que feia temps que no 
representava. Tampoc falten, com és 
habitual en els espectacles del Cric 
Cric, les actuacions de malabaristes 
i acròbates ni la música en directe, 
a càrrec de l’orquestra dirigida per 
Víctor Amman. 

Un dels números més aplaudits 
de Tortell Poltrona, el de l’equili-
bri amb cadires, és un dels que no 
podia faltar en aquest espectacle, 
meravellosament conduït per la 
Senyoreta Titat, pallassa blanca 
a la qual dóna vida Montse Trias. 
Entre els esquetxos antics, destaca 
el número en què el pallasso de 
Sant Esteve de Palautordera treu 
un espectador i juga a obrir-li el cap 
per composar un collage amb les 
cintes de colors que simula treure-
li del cervell. 

També cal destacar, per l’expec-
tació i els riures que arrenquen, el 
número del micròfon i el del nen, 
també agafat d’entre el públic, que 
aguanta una bomba, moment que el 
pallasso aprofita per recordar que hi 
ha molts països on les bombes escla-
ten de veritat. 

Tortell Poltrona torna per 
reivindicar la figura del pallasso
El pallasso presenta “Trenta-cinc anys fent el pallasso” amb el Circ Cric a Sant Esteve
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El teatre infantil omple el Casal 
Cultural Codinenc

Sant Feliu de Codines

El Casal Cultural Codinenc, de Sant 
Feliu, va viure diumenge una jor-
nada dedicada al teatre infantil en 
la sisena Mostra de Grups Infantils 
Amateurs de Teatre de Catalunya. 
L’activitat, que va reunir nou grups 
i més de 150 infants, va tenir també 
una bona acollida per part del públic, 
sobretot en les representacions de 
la tarda. La mostra es va cloure amb 
l’estrena de No game, escrit i dirigit 
per Josep Canet, de Sant Feliu. La 
representació, a càrrec de la secció 
infantil de Deixalles’81, es basa en la 
història de dos nois que juguen a un 
videojoc, són absorbits i passen a un 
altre món, on es troben amb alguns 
personatges que recorden protago-
nistes de videojocs. Segle XXI de 
Sant Fost va representar Estrella Del-
ta i Tres Torres Teatre de Granollers, 
Teatralitats.  G.P. 

L’associació PAS cedeix la 
custòdia d’un original de 
Tàpies al Museu

Cardedeu

L’associació PAS ha cedit l’obra EL 
Camí, d’Antoni Tàpies, al Museu 
Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu 
que, a partir d’ara, en farà la custòdia 
i podrà exhibir-lo al públic visitant. 
L’obra de Tàpies és fruit d’una apor-
tació personal del pintor al projecte 
El Camí, la ruta cultural que vol 
enllaçar totes les terres de parla cata-
lana. L’acte de cessió es va fer durant 
la presentació de la guia El Camí al 
Montseny, que va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa Calamanda 
Vila, el regidor de Cultura Miquel 
Pujadas, la directora del Museu, 
Teresa Blanch, i el director del PAS, 
Lluís Planes. Aquesta guia va des 
de Sant Celoni fins a Vic creuant 13 
municipis.


