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El nou espectacle del Cric
és més equilibrat que al-
tres muntatges més re-
cents. Això, que és un sig-
ne positiu, té una primera
conseqüència immediata
que pot molestar els fans
de Poltrona, que surt molt
menys a la pista. Presenta
només tres entrades, una
de les quals és la clàssica
de la puça, que en la funció
de l’estrena va quedar més
retallada que en la versió
original, la qual cosa va fer
que no assolís el clímax
d’altres ocasions. A més,
el joc de donar i rebre que
fa amb el públic amb la pu-
ça ja el va fer una estona
abans amb el que semblen
unes avellanes i nou ous,
en una entrada absoluta-
ment histriònica en què
Poltrona provoca el desori
més absolut entre el pú-
blic. Aquesta entrada, la
dels ous, és una de les més
irreverents i descarades
que es pot veure en aquests
moments en qualsevol circ
europeu. És fantàstica i, en
cada cas, els prop de 90 se-
gons en què llança els ous
al públic, es fan irrepeti-
bles. És el caos més abso-
lut.

Parlant de caos –tot i
que aquest no estava bus-
cat– n’hi va haver a l’en-
trada dels espectadors al
circ, ja que Servicaixa ha-
via venut seients amb una
numeració diferent a la del
circ, que va haver de de-
manar disculpes. L’inci-
dent va provocar que la
funció de gala comencés
amb més de mitja hora de
retard.

La tercera entrada que
presenta Poltrona és la de
l’òpera. Amb una veu cada
vegada més educada per a
l’opera prima, Poltrona va
oferir una de les imatges
de la tarda quan va treure a
la pista l’actual director
del circ Price de Madrid,
Joan Montanyès. No el va
fer sortir per saludar, sinó
per refregar-li nata per tota
la cara. Moment per a la
història. I com és habitual,
Poltrona es va quedar amb
els calçotets del Barça. De
moment, no consta que
aquesta acció hagi fet em-
pipar la directiva de l’Es-
panyol, com ha passat re-
centment amb un vídeo de
Les Tres Bessones.

En Tortell fa més apari-

cions esporàdiques com
ara una entrada de represa
amb Leandre Ribera, en
què es donen cops de pae-
lla al cap, o quan canta
amb la resta de la troupe
una cançó ètnica –en una
imatge que recorda el circ
francès Romanès– durant
un dels números de més alt
nivell de tota la funció: el
de la trapezista Ruby Ro-
wat, que presenta un nota-
ble número d’altura, amb
una doble pirueta sensa-
cional.

La canadenca Marie
Claude-Roulez, acabada
de llicenciar aquest mateix
any a l’Escola de Circ de
Montreal, presenta un nú-
mero de roda alemanya
d’una gran bellesa plàstica
i en què sobresurt la viola,
l’últim instrument que ha
incorporat l’orquestra. El
pallasso Leandre segur
que va ser doblement feliç,
ja que a part de la seva es-
trena també acabava de ser
pare per tercer cop. Un
dels aspectes destacats de

l’espectacle són les transi-
cions, molt ben relligades
entre numero i número. El
mèrit és de Manel Trias,
director escènic del mun-
tatge. Especialment bri-
llant és la transició que hi
ha entre la roda alemanya i
l’entrada clàssica del mi-
rall, també de durada molt
curta, i que Leandre fa
amb l’ajuda d’un especta-
dor. Totalment integrat en
l’espectacle, Leandre pro-
tagonitza moltes de les
imatges tendres i poèti-

ques del muntatge com ara
la del nen del públic que
vola cap a la cúpula del
circ amb uns globus. Allu-
nyat de la imatge tradicio-
nal del Cric, i amb un estil
clarament patentat a les es-
coles de França –segura-
ment el número més afran-
cesat de la història del
Cric–, la parella catalana
Daraomai, formada per
Agnès Fustageras i Martí
Soler, presenten un núme-
ro amb una il·luminació
estranyament groga que

mostra una bona tècnica i
expressió corporal. El pro-
grama també inclou el nú-
mero de quadrant aeri, a
càrrec de Candice Bordes i
Joan Ramon Ganyet, i la
brasilera Carol Correa,
que va tenir problemes
amb la corda. El Cric ha
tornat a reviure, i contrà-
riament al que diu Montse
Trias, la pallassa blanca, al
final de la funció –«tot el
que comença acaba»– en
el cas del Cric és diferent.
Tot el que acaba comença.

Circ Cric, que bèstia!
Poltrona presenta una de les entrades de circ més irreverents de tot Europa en la tornada triomfal del circ

MARCEL BARRERA / Barcelona

� Circ de cinc estrelles a Montjuïc. El
Circ Cric de Tortell Poltrona torna a
triomfar. El públic, que dissabte va omplir
de gom a gom les graderies del circ, amb

Poltrona llança un ou enlaire amb Leandre que l’observa. A sota, el número de quadrant aeri i el malabarista Hulon. / QUIM PUIG

� «L’espectacle està molt
bé, però trobo a faltar que
diguin el nom dels mú-
sics», comentava Mont-
serrat Cortés a la sortida de
la funció de dissabte a la
tarda. El Cric no canta els
noms dels artistes durant
la funció, però sí que re-
parteix uns fullets amb els
noms dels músics de l’or-
questra, dirigida per Víc-
tor Ammann, i la resta dels
artistes que surten a la pis-
ta. Repartir el programa ho
fan molt pocs circs a Cata-
lunya i, excepte el Cric, ho
va fer fa tres anys el Circo
Mundial després que
l’Ajuntament de Barcelo-
na li va prohibir els núme-
ros d’elefants i feres que
havia anunciat. Sobre l’es-
pectacle del Circ Cric al
Teatre Lliure, Enric Rim-
bau, que té una nena petita
i s’estrenava en el Cric, va
considerar que té un «to
emotiu i té ànima». «Afor-
tunadament –hi va afegir–
no es volen assemblar al
Cirque du Soleil; m’ha
semblat un espectacle
molt tendre i que vol recu-
perar la innocència.» Per
Josep Bagà i Karla Ontive-
ros, el muntatge «no és
gens pretensiós i vol trans-
metre amb un gran sentit
creatiu la màgia que el circ
ha tingut tota la vida; ha
estat entranyable». Les en-
trades per assistir a alguna
de les 14 funcions que en-
cara s’han de fer es poden
adquirir al Servicaixa. Els
preus oscil·len entre els 10
i els 30 euros.

capacitat per a 1.100 espectadors, va
aplaudir dempeus l’esperada tornada de la
troupe més carismàtica del circ català. Ho
va fer com a reconeixement a un especta-
cle de més de dues hores de durada, com-

pletament renovat, i amb unes quantes no-
vetats importants. El pallasso Leandre Ri-
bera, que fa de fil conductor i està plena-
ment integrat en l’espectacle, i el jove ma-
labarista francès de 25 anys Antoine Hu-

lon, que presenta, amb els malabarismes
amb barrets, un dels millors números
d’una funció que es podrà veure, només,
fins al 9 de desembre a la plaça de Marga-
rida Xirgu, davant del Teatre Lliure.

«Trobo a faltar
que diguin el
nom dels
músics»




