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TELEVISIÓi El pioner del free jazz va reaparèixer

amb Sound Grammar fa un any.
Avui, amb la seva banda, és el plat
fort del Festival de Jazz.

Ornette Coleman
PALAU DE LA MÚSICA (21.00 HORES)
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BCN planta el Circ Cric de Tortell
Poltrona al temple del teatre

GEMMA TRAMULLAS / MARTA CERVERA
BARCELONA

P
er primera vegada des del
mes de març passat, els 16
tràilers que mouen l’estruc-
tura del Circ Cric han tornat

a la carretera per instal.lar la carpa a
la plaça de Margarida Xirgu, a la
Ciutat del Teatre, on la companyia
de Tortell Poltrona oferirà 18 fun-
cions a partir de dissabte vinent.
Vuit mesos després que l’empresa
amb seu a Sant Esteve de Palau Tor-
dera cancel.lés la seva gira per pro-
blemes administratius i econòmics,
el Cric es planta a Barcelona contrac-
tat pel Teatre Lliure: «Per primera ve-
gada en cinc anys, aquí ens han trac-
tat com a persones i com a artistes»,
va dir ahir Jaume Mateu (Tortell Pol-
trona).

El pla integral de suport al circ,
que es va presentar l’abril passat des-
prés de la crisi viscuda pel Cric i el
desallotjament del centre de creació
de la Makabra, avança lentament i
amb prou feines s’ha anunciat la
futura construcció d’un centre
d e c r e a c i ó d e c i r c a l
Fòrum. A finals de no-
vembre es firmarà el
Protocol per a les Gires
de Circs de Vela (car-
pa), que ha de regir les
relacions entre els mu-
nicipis i les empreses
de circ i evitar així si-
tuacions com la que
es va trobar la com-
panyia de Poltrona
a Mataró, on va es-
tar cinc dies sense
aigua corrent .
T a m b é h a u r i a
d’evitar que, com
ha tornat a passar
ara a Barcelona,
les autoritats mu-
nicipals exigeixin
coses impossi -
b l e s , c o m u n
certificat d’inso-
norització de la
carpa.

Tot i la his-
tòrica deixade-
sa institucional

amb les arts circenses, Barcelona viu
actualment una explosió de creativi-
tat, i així ho constatava el clown
nord-americà Jango Edwards, que
ahir va presentar també el seu espec-
tacle. «És meravellós treballar a Bar-
celona –va comentar l’humorista es-
tablert al Raval–. Aquí hi ha una es-
cola de pallassos fenomenal de la
qual estan sortint artistes molt dife-
rents». Vol convidar «clowns de tot el
món» a actuar a la sala Almazen del
Raval; en aquesta invitació hi està
inclòs Tortell Poltrona.

Tornant a la troupe del pallasso ca-
talà, el muntatge titulat Circ Cric al
Lliure presenta 12 artistes, entre
aquests tres pallassos que sumen
tres premis nacionals de circ: Tortell
Poltrona i la Srta. Titat (el 2005) i
Leandre (per Rodó, el 2006), un reco-
negut artista que en aquesta ocasió

La companyia instal.la la carpa davant el Teatre
Lliure després de cancel.lar la gira fa vuit mesos

El nou espectacle reuneix 12 artistes
que oferiran 18 funcions a partir de dissabte

888El renaixement d’un circ emblemàtic
Després de 20 anys de decadència, el circ català d’aire poètic i
la figura del pallasso contemporani viuen un bon moment a Barce-
lona. Ho confirmen les dues presentacions que van coincidir ahir a
la ciutat. En la primera, la companyia del Circ Cric va mostrar el nou

espectacle que estrenarà dissabte que ve al Teatre Lliure, i en la se-
gona, l’humorista nord-americà Jango Edwards, que actuarà a
Temporada Alta, va explicar els seus projectes i va certificar que
Barcelona s’ha convertit en un niu de clowns.

Laboratori còmic
Jango Edwards potencia l’experimentació en el petit
Almazen del Raval H Es presentarà al Temporada Alta

DIVERTIDA PROPOSTA AL CENTRE DE LA CIUTAT

MARTA CERVERA
BARCELONA

Jango Edwards, inventor de les
Fool militias, comandos de carrer
que tenen com a objectiu riure’s
del món, s’ha passat al teatre de
guerrilla. La seva base està en ple
Raval, en un petit local anomenat
Almazen, que es dedica a poten-
ciar la creativitat i el risc (www.al-
mazen.net). «He muntat un labora-
tori còmic», va dir ahir per explicar
de què va el seu nou espectacle: Ca-
baret cabrón... pero profesional. Fun-
cionarà cada dissabte, però, just
abans, les nits del dijous i del di-
vendres, un dels artistes convidats
demostrarà les seves habilitats
amb un espectacle propi.

Això sí, els dissabtes, Edwards es
convertirà en master and commander
de l’humor per capitanejar un no-
drit grup de gent, incloent-hi
aquells que han actuat els dies pre-
vis. «Vull portar artistes de tot el
món per oferir un espectacle que
canviarà cada setmana. Cada funció
s’orientarà cap a un tema diferent»,
va afirmar ahir aquest crac nord-
americà establert a Barcelona.
Clowns com Pepa Plana, il.lusionistes
com Màgic Andreu, còmics com To-
ni Albà i actors com Sergi López, en-
tre altres, participaran en un experi-
ment que també comptarà amb Las
Pestañas i Los Románticos, entre al-
tres.

Dissabte que ve, el xou versarà so-

bre cròniques paranormals, i el
següent, el dia 17, es titula Abráza-
me mucho. Edwards també farà una
incursió a Temporada Alta, amb
Laura Herts, diumenge que ve. La
divertidíssima pallassa serà la seva
aliada en el Cabaret cabrón..., del 17
de novembre.

El còmic està pensant a casar-se
amb una catalana per evitar tornar
als EUA, ja que l’està investigant el
Departament d’Interior del seu
país. «El món actual és complex i
això d’estar ficat en una milícia,
encara que sigui de broma, pot
portar problemes», va explicar el
clown. I no riu. Des que va perdre el
passaport només n’hi emeten un
amb validesa anual.H

ALBERT BERTRAN

33 Jango Edwards, ahir, en la presentació del xou Cabaret cabrón... pero profesional a l’Almazen.Passa a la pàgina següent

33 Leandre
i Tortell
Poltrona.
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Tatuatges
de l’Est

OLGA

Merino

El costum entre
l’hampa russa de
tatuar-se es remunta
al temps dels tsars

L a pel.lícula és crua: arren-
ca amb un coll tallat per
una navalla barbera. I no

es tracta pas de quètxup gratuït.
L’argument, que es capbussa en
el submón de la màfia russa a
Londres, justifica la duresa de
Promesas del Este, última pel.lícu-
la del director David Cronen-
berg. L’esforç documental que
han fet els guionistes s’aprecia
en el cos tatuat de Viggo Morten-
sen –cames, pit, esquena, mans–,
ja que així és com ha de lluir tot
vor v zakone (lladre de llei) que es
preï.

El costum entre l’hampa russa
de tatuar-se la pell es remunta al
temps dels tsars i encarnava –en
passat, perquè tendeix a desa-
parèixer– un codi d’informació
secreta entre els malfactors per
indicar estatus i historial delictiu
(per aquesta raó els tattoos falsos
es castigaven amb la mort). En
els dits acostumava a apuntar-
s’hi la professió del delinqüent
–una clau assenyalava, per exem-
ple, el lladre de cases– i als peus,
els llocs on s’havia complert pe-
na: «Convicte de Vorkutà» ,

«Camps de Magadan». Els gri-
llons pintats als turmells revela-
ven una condemna de cinc anys
o més.

Un esplèndid treball editat a
Anglaterra en dos volums, titu-
lat Russian Criminal Tattoo (Fuel),
recull els dibuixos i els retrats de
reclusos que un funcionari de
presons i un fotògraf van anar
compilant, cada un pel seu cos-
tat, en presons i camps de treball
des dels anys de la repressió so-
viètica.

Alguns tatuatges poden arri-
bar a ser veritables obres d’art de
l’agulla; d’altres, pura vergonya
per al reu: la inscripció al front
d’epítets infames com ara «pede-
rasta», «xivato» o «gall» (aquests
tatuatges violentats es podien
gravar també a punta de gani-
vet). Els convictes comuns del gu-
lag s’atrevien fins i tot a desafiar
el Kremlin pervertint velles con-
signes comunistes sobre la seva
pell: «¡Tot el poder als padrins!», i
no pas als soviets.

El pit es considerava una zona
noble, reservada a les imatges
que conferien rang al criminal:
la creu al tors del personatge que
encarna Viggo Mortensen l’eleva
a la categoria de príncep entre els
delinqüents. Promesas del Este és
una esplèndida pel.lícula, tatuat-
ges inclosos, amb un final, una
mica ensucrat, que fa minvar el
seu afany verista.

LLL

assumirà part del protagonisme.
«És un espectacle que porta la
marca de la casa –va explicar
Montserrat Trias (Srta. Titat)–. Es
tracta d’anar més enllà de l’exhi-
bició de força física, d’atrevir-se a
tot i de perdre el nord amb el
risc».

Per la seva part, Poltrona va de-
finir aquesta funció per al públic
familiar com «un restaurant de
poesia escènica, tal com ens va
ensenyar el papà Brossa». El poeta
era un gran aficionat a aquest
gènere artístic i va ser testimoni
de la fundació del Circ Cric fa 26
anys.

Malgrat el temps transcorre-
gut i el naixement de desenes de
companyies catalanes que practi-
quen el circ poètic al qual es refe-
ria Brossa, el director del Cric
considera que «la majoria de gent
no ha canviat el xip i encara rela-
ciona el circ amb la cançó de Ga-
by, Fofó i Miliki, i amb Bárbara
Rey i Ángel Cristo, i després exis-
teix una jet-set que només surt
quan ve el Cirque du Soleil».

Al programar el Circ Cric al
Teatre Lliure, la Ciutat del Teatre
recupera el seu esperit original,

que preveia la difusió del gènere
circense i fins i tot l’existència
d’una carpa a la plaça de Margari-
da Xirgu. En aquest sentit, el di-
rector del Lliure, Àlex Rigola, va
comentar que «no hi ha especta-
cle més propi del teatre públic
que el circ». Abans que el Cric, la
carpa de Monti & Cia també es va
alçar en aquesta plaça i el mateix
Tortell Poltrona ha estrenat al
Mercat de les Flors.

Les negociacions entre Poltro-
na i Rigola per presentar el Cric
al Lliure van ser anteriors a la cri-
si que va desembocar en la can-
cel.lació de la gira del circ, segons
els protagonistes. «El mateix dia
que vam decidir parar vaig rebre
un missatge de Rigola al meu
Blackberry en què em deia que
endavant amb el que havíem par-
lat», va explicar el mànager de la
companyia, Pep Garcia.

SUPERVIVENTS / L’únic circ català
que sobreviu a la carretera mal-
grat els obstacles econòmics i bu-
rocràtics és el Raluy, que té un re-
gistre artístic molt diferent del
del Cric però necessitats similars.
Una altra gran carpa ambulant
que actualment gira per Catalu-
nya és la del Circ Imaginari, la
companyia fundada a França pel
pallasso català Lorenz Massot, an-
tic membre del Trio Martini. A
Barcelona, per tercer any conse-
cutiu, s’ha instal.lat a la plaça Mo-
numental The Cirkid, un especta-
cle dirigit als més petits. Una de
les raons per les quals el Circ Cric
llevarà àncores abans de Nadal és
l’acumulació d’ofertes circenses
en aquestes dates.H

Ve de la pàgina anterior

«La majoria de
gent encara relaciona
el circ amb la cançó
de Gaby, Fofó i Miliki»

Javier Cámara Actor R PROTAGONITZA ‘LA TORRE DE SUSO’

«No passa res si no es
compleixen els somnis»

ÈXIT 3 40 ANYS 3 VA NÉIXER A ALBELDA DE IREGUA (LA RIOJA) 3 ACABA DE TREBALLAR A ‘LOS GIRASOLES CIEGOS’

MAITE CRUZ

Javier Cámara
protagonitza una faula
sobre les decepcions i el
saber apreciar el que és
realment important

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

–Tom Hernández era el guionista
de 7 vidas, sèrie que li va donar una
gran popularitat. El seu personatge
es va guanyar la simpatia del públic
durant set anys, del 1999 al 2006.
–Va ser afalagador que pensés en mi
per al seu primer film. No tenia ni
idea que volgués ser director de ci-
ne. Com a guionista és magnífic, i
això es nota en la seva opera prima.
És un observador privilegiat, molt ri-
gorós. Valia la pena donar-li suport.

–¿Què se sent quan el seu futur en
una telecomèdia està en mans del
que se li acudeixi al guionista?
–Són gelosos de la seva feina. No dei-
xen que els actors hi fiquem cullera-
da. Però a 7 vidas hi va haver interac-
ció, podíem opinar. Això al cine no
passa.

–Blanca Portillo i vostè han consoli-
dat la seva carrera cinematogràfica
després de 7 vidas. Tots dos són
actors fetitxe de Pedro Almodóvar.
–Una altra actriu sorgida de la sèrie
i de la qual es parlarà internacional-
ment és Paz Vega, que ja s’ha fet un
lloc a Hollywood. El mèrit, sens dub-
te, és de Luis San Narciso, ell va tenir
la convicció que érem idonis per als
personatges de 7 vidas, i després va
pensar en Blanca quan Almodóvar li
va encarregar el càsting de Volver. És
un mag. M’alegro moltíssim dels
èxits de Blanca. Aquest és el seu any.
¡És una actriu excepcional!

–A La torre de Suso també destaca
Gonzalo de Castro, que a 7 vidas in-
terpretava el marit de Carlota, el
personatge de Blanca Portillo.
–Era transcendental que la quadrilla
d’amics transmetés veracitat. Ajuda
a aconseguir aquella naturalitat si
els actors es coneixen. La confiança
no és fictícia, sempre aporta frescor.

–Hernández diu que el seu relat
tracta sobre la facilitat per oblidar
les coses simples de la vida.
–Solem donar importància a coses
que no porten enlloc i no apreciem
els amics, la família. El tracte humà
per a ell és molt important. És un ti-

pus honest, pròxim, encantador. Li
interessen les persones, per això les
relacions són l’eix del seu cine.

–Després de deu anys d’absència,
el seu personatge torna a Astúries
per assistir al funeral d’un amic. El
retorn a la terra natal i l’enfronta-
ment amb els fantasmes del passat
són temes massa freqüentats en el
cine i en la literatura.
–Són recurrents, cosa que no vol dir
que siguin tòpics. L’han abordat
grans pel.lícules. Des d’Els amics d’en
Peter, de Kenneth Branagh, a Retroba-
ment, de Lawrence Kasdan, i Beauti-
ful girls, de Ted Demme. El retorn a

casa és un tema bíblic de total actua-
litat. Tancar cercles forma part de la
pròpia vida. El que m’agrada del
guió és que els personatges són de
carn i ossos. Acaben adonant-se que
no passa res perquè els somnis no es
compleixin, que ja arribaran altres
oportunitats.

–El grup d’amics es plantegen em-
prendre el somni de Suso, i cons-
truir davant les muntanyes la torre
que ell sempre dibuixava. ¿Què
simbolitza aquesta carcassa de
fusta?
–És la metàfora de la bola de vidre,
la que deia que sol no pots, amb
amics, sí. Construir la torre simbolit-
za el camí de la vida. ¿Qui està real-
ment al teu costat en els moments
difícils? ¿En qui confies? ¿Qui
t’acompanya a l’hospital? ¿A quina
persona truques per dir-li «vine, et
necessito»? Davant els problemes i
vicissituds únicament pots comptar
amb qui t’estima.

–San Narciso ha tornat a confiar en
vostè en l’adaptació cinematogràfi-
ca de Los girasoles ciegos.
–Qui em va regalar el llibre d’Alber-
to Méndez va ser Tom Hernández,
que em va confessar que algun dia
ell la portaria al cine. Quan em va
trucar José Luis Cuerda, de seguida
li vaig trucar per dir-li: «Ho sento, no
seràs tu el director, però no t’enfadis
perquè la faré». Es va emocionar.

–Cuerda es recolza en un altre gran
guionista: Rafael Azcona.
–El guió és una meravella i la
història, terriblement trista.

–¿Tornarà a fer televisió?
–Acabo de dir que sí a una sèrie
–no sé si serà comèdia o drama– so-
bre advocats. Es titula Lex.H

«Acabo de dir que sí
a una sèrie, no sé si
és comèdia o drama,
sobre advocats.
Es titula ‘Lex’»




