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Un dels cantants d’‘El Gato
con botas’, al Teatro Real de
Madrid ■ TEATRO REAL

Tortell Poltrona valora la sensibilitat del conseller Tresserras (a la dreta) per la seva resposta immediata. Ara, cal esperar resultats ■ CRISTINA FORÉS / PERE VIRGILI

PREMIS
Luis Leante s’endú
el desè premi
Alfaguara de novel·la
L’escriptor murcià Luis Leante
(1963) ha guanyat per majoria
el desè premi Alfaguara de
novel·la, dotat amb 132.938
euros, amb l’obra Mira si yo te
querré, una novel·la que
narra una història d’amor que
es manté durant quasi 30
anys, amb el conflicte del Sà-
hara com a teló de fons, se-
gons informa Ramon Palome-
ras. L’escriptor peruà Mario
Vargas Llosa, president del
jurat, va destacar de l’obra “la
força expressiva amb què es
descriuen els paisatges i la
vida de l’última colònia espa-
nyola a l’Àfrica, convertits en
escenari d’una història
d’amor que marca la vida dels
protagonistes. És una història
d’amor sobre un fons innova-
dor i dramàtic als camps dels
refugiats, a la comunitat sah-
rauí i, tot i que no és una obra
política, es fa sentir pels qua-
tre cantons”.

LLACH
Esgotades en mitja
hora les entrades per
al concert de Verges
Les entrades per a l’últim con-
cert de Lluís Llach, que se ce-
lebrarà el 24 de març a Ver-
ges (Baix Empordà), es van
esgotar ahir en mitja hora.
Ahir a les cinc de la trda La
Caixa va posar a la venda a
través dels seus caixers 1.800
localitats. Els beneficis de
l’últim recital del cantautor
seran per a les organitzacions
Salvem l’Empordà i Metges
Sense Fronteres, que estan
preparant-li un homenatge a
Figueres per a després de
l’estiu. La data del concert de
comiat de Lluís Llach coinci-
deix gairebé matemàticament
amb el 40è aniversari de la
primera actuació de l’artista,
que va tenir lloc a Terrassa el
22 de març de 1967.

Cultura
enbreu“ElCircCrictéraó”

ElconsellerTresserras,queveu justes i sensates lesqueixesdeTortell
Poltrona,escomprometarevisar lanormativaperafavorir lesgires

Joan Tort
LLEIDA

El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, va
anunciar ahir a Lleida que
estan estudiant una revisió
de la normativa per facilitar
les gires dels circs i evitar els
problemes burocràtics i de
serveis amb què es troben
companyies com la del Circ
Cric, que ha hagut de sus-
pendre actuacions i acomi-
adar tota la companyia, com
va avançar l’AVUI.

Tresserras va lamentar la
suspensió de la gira del Circ
Cric de Tortell Poltrona i va
confirmar que ja havia par-
lat amb ell i amb altres com-
panyies per estudiar aques-
ta revisió de la normativa.

Va afegir que “tenen raó
amb les seves queixes, em
sap greu que hagin hagut de
despatxar gent i crec que les
reivindicacions que fan són
sensates i justes”. Per tant,
segons el conseller, “els
atendrem en la mesura que
puguem”.

En aquest sentit, Jaume
Mateu, Tortell Poltrona, va
puntualitzar a l’AVUI: “Si la
postura iniciada va per aquí,
no anem malament, anem
pel bon camí. Si el conseller
lamenta personalment els
problemes que hi ha amb el
personal del Circ Cric, això
mostra una sensibilitat i ens
dóna bones vibracions. Però
de moment ens movem en
el terreny de la teoria. Fa
unes setmanes el conseller

ja es mostrava obert a regu-
lar la normativa per al circ.
Quan ho posin en pràctica
tots els que hi intervenen
–ajuntaments, conselle-
ria...– i ens posem d’acord
tots els implicats –les com-
panyies, l’Associació de Pro-
fessionals del Circ de Cata-
lunya...– i, finalment, la teo-
ria es faci realitat, llavors
podrem valorar un canvi de
situació”.

Les precaucions del res-
ponsable de Cultura del go-
vern són fruit de les matei-
xes dificultats de l’activitat
dels circs que recorren Ca-
talunya, ja que es troben
amb problemes burocràtics
i administratius amb els
permisos i la paperassa que
han de complimentar. Els

circs com el Cric es troben
aquests problemes a la ma-
joria de municipis, “tot i que
hi ha excepcions”, segons
Joan Manuel Tresserras. En
aquest sentit, el conseller va
manifestar que les orde-
nances són diferents i s’apli-
quen de forma diversa en
funció de l’Ajuntament, i
això dificulta encara més les
condicions de treball.

No obstant, tot i la solida-
ritat expressada per Tres-
serras amb la companyia
que lidera Poltrona, no hi ha
terminis ni una resolució
clara per part del govern.

En les dificultats d’aquest
col·lectiu artístic s’hi barre-
gen també altres adminis-
tracions, com la central,
donat que en molts casos

han de tramitar permisos a
Estrangeria, o amb Trans-
ports i, a més, el circ con-
vencional es troba ara amb
la negativa de molts ajunta-
ments de permetre especta-
cles amb animals salvatges.
Des del Circ Cric es reivindi-
cava que hi hagi un cens de
circs, uns codis de conducta
i una regulació per a la seva
activitat, diferenciant els es-
pectacles teatrals i els circs
convencionals.

Totplegatperquèse’lsper-
meti tirar endavant la seva
feina sense tants entre-
bancs. També es reclama
més respecte per aquesta
disciplina, considerada me-
nor o de poca importància
per molts municipis, com de-
nuncia el mateix Circ Cric.■

L’òperafelinadeMontsalvatge
El Liceu representa
avui i demà ‘El gato
con botas’ dins de la
programació infantil

Marc Busquets
BARCELONA

“Molt Agatha”. Així defineix
la mezzosoprano Marisa
Martins el muntatge que ha
ideat la dissenyadora Aga-
tha Ruiz de la Prada per a
l’òpera El gato con botas de

Xavier Montsalvatge (1912-
2002). Això vol dir una es-
cenografia i un vestuari
amb cors i formes diferents
banyats en els tons més cri-
daners de la sempre colo-
rista dissenyadora.

Es tracta de la primera
òpera del compositor gironí
–estrenada al Liceu al 1948
amb bona acollida– i narra
la història del popular gat del
conte de Charles Perrault:
un moliner es lamenta en
rebre com a herència un gat

i aquest li diu que per com-
pensar-lo li aconseguirà ri-
queses i una princesa. Tot i
que l’argument és infantil,
és la primera vegada que el
Liceu representa una òpera
sencera com a espectacle in-
fantil, ja que altres peces,
com La petita flauta màgica
o El Superbarber de Sevilla
són adaptacions.

Per Martins, que inter-
preta el personatge del gat,
aquesta òpera de Montsal-
vatge és ideal per als nens,

ja que “pertany a l’època
més jove del compositor i,
tot i que té alguna atonali-
tat, el llenguatge musical és
assequible i qualsevol nen
pot sortir del teatre can-
tant-ne un fragment”. Mar-
tins diu que és molt felina,
però que el gat que inter-
preta és “molt humà i molt
femení, un personatge
molt ambigu i seductor i
que, com els humans, evo-
luciona al llarg de l’òpera”.
I afegeix que tant els nens

com els cantants ho passen
molt bé amb aquest espec-
tacle: “Transmeten molt
més que el públic adult, ja
que són més espontanis, i
si han de riure, riuen. Al
públic adult costa molt ar-
rencar-los una rialla”.

El gato con botas arriba
en una coproducció del
Liceu amb l’Asociación Bil-
baína de Amigos de la Ó-
pera, la Fundación Ópera
Oviedo i el Teatro Real de
Madrid, on va tenir un gran
èxit la temporada passada
amb Martins com a prota-
gonista. Al coliseu barcelo-
ní l’espectacle ja és un èxit
a priori, ja que només que-
den algunes entrades per a
la primera funció d’avui. ■


