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“He
trobat un
so més
madur”

El museu aplega
objectes reunits
durant 30 anys
per l’artista

Pazos
munta
magatzem
al Macba

Entrevista a la
cantant britànica
Lucie Silvas, nova
estrella del pop

El Circ Cric diu prou
TortellPoltronaatura lagiraacausadediversosproblemesentreelscircs itinerants i la
majoriad’ajuntamentscatalans,situacióquereclamaunanormativadelaGeneralitat

Jordi Jané
BARCELONA

Tortell Poltrona acaba de
cancel·lar la gira d’enguany
a causa de les constants di-
ficultats burocràtiques amb
els ajuntaments. “Quan ar-
riba el Soleil, tot li són faci-
litats i gara-gares. Nosaltres
hem hagut de fer mil gesti-
ons i gastar un munt
d’energies per poder ins-
tal·lar-nos aquí, quan ne-
cessitàvem aquestes ener-
gies per tenir l’espectacle a
punt”. Poltrona em deia

això ara fa un any, just
abans de debutar al costat
de les fonts de Montjuïc. En
efecte, aconseguir els per-
misos per instal·lar la carpa
en aquell indret va signifi-
car un llarg viacrucis per es-
tacions tan pintoresques
com el districte de Sants-
Montjuïc, l’empresa BSM,
Via Pública, regidoria de
Cultura, Parcs i Jardins,
Fira de Barcelona, Fonts de
Montjuïc i pavelló Mies Van
der Rohe.

Tot i així, van començar
les funcions sense aigua ni

corrent elèctric. És només
un exemple dels entre-
bancs amb què un producte
cultural genuí i magnífica-
ment exportable com el
Cric (Premi Nacional de
Cultura 2005) es troba ca-
da dia.

Ara ha emès un comuni-
cat en què diu que el que els
ha passat “és un resum del
que ha estat habitual
aquests darrers cinc anys,
des que el 2002 el Circ Cric
va retornar a la itinerància.
En aquest temps hem visi-
tat 105 poblacions, hem fet

548 representacions i hem
acollit 288.805 especta-
dors. El que aquí expliquem
és la punta de l’iceberg que
ens ha fet aturar la màqui-
na”. “Tot el que demanem a
un ajuntament a canvi
d’oferir-los l’espectacle és
ser rebuts i tractats des de
l’àmbit de cultura. I a partir
d’aquí, conjuntament, ges-
tionar l’ocupació del ter-
reny, llum, aigua, clavegue-
ram, i que ens deixin posar
la nostra publicitat efímera,
que nosaltres mateixos re-
tirem quan marxem. Cre-

iem que no és demanar
massa. Però pel que sembla,
és molt”, conclouen.

El viacrucis
Al febrer el Cric reiniciava
la gira d’enguany preveient
Tarragona, Cambrils, Tor-
tosa, Reus i Valls. Per Set-
mana Santa arribava als
voltants de Barcelona. A
l’abril combinava la gira
amb l’habitual campanya
escolar a Sant Esteve de Pa-
lautordera i volia acabar
per Nadal. Fan Tarragona
per Carnaval, però tenen

problemes amb la publicitat
estàtica a causa de la desco-
ordinació entre Via Pública
i Cultura. Un altre circ els
furta una part de les carte-
lleres i manipula les res-
tants mantenint el nom del
Cric però enganxant-hi les
dates i horaris de les seves
funcions: usurpació de nom
i imatge. Resultat: fracàs de
taquilla.

A Cambrils el consistori
no vol circs, però al final fan
una excepció cultural amb
el Cric. Poltrona anul·la l’es-
tada a Valls perquè l’Ajun-

Tortell Poltrona saluda la càmera durant la presentació del seu últim espectacle davant el pavelló Mies Van der Rohe de Barcelona, el febrer del 2006 ■ MARTA PÉREZ
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1. Jaume Mateu i
Montserrat Trias
en els seus papers
de Tortell Poltrona i
Senyoreta Titat ■
ARXIU 2. L’envelat
del Circ Cric,
instal·lat a Figueres,
el 2004 ■ JORDI JANÉ
/ ARXIU

Cedés
d’avui
Matem els
dimarts i els
divendres
Quimi Portet
El poeta de l’absurd sembla
haver baixat a un núvol més
arran de terra i dels mortals
amb aquest disc, amb un
títol que s’inspira en el car-
tell d’una carnisseria. És la
seva sisena obra, i hi pre-
senta 17 imaginatives can-
çons de factura pop rock.
(MÚSICA GLOBAL)

J.M.
Hernández

Ripoll

Final de viaje
Hilario
Camacho
Obra recopilatòria amb
dos discos i un DVD del
cantautor madrileny desa-
paregut sobtadament
l’agost de l’any passat. Una
caixa que obre les portes a
l’estil i la personalitat
d’aquest corredor de fons
que va trobar el seu mo-
ment de glòria cap als
anys 70 i 80.
(DRO ATLANTIC)

En blanco y
negro
Discípulos de
Otilia
Bona manera de celebrar
15 anys. La banda segueix
fidel a un ska obert al pop
rock, el punk i el funk.
Completat amb un DVD, hi
han col·laborat Fermín
Muguruza i els Tony Ma-
nero.
(SOUL PANDA RECORDS)

Coplas que
nos han matao
Falete
Tercer àlbum del cantant
sevillà que l’any passat es
va convertir en un dels fe-
nòmens del cante. En
aquest cas interpreta co-
ples clàssiques com Tatua-
je, versions de ranxeres i
temes de Lole y Manuel.
També ret un homenatge
a Manolo Caracol.
(COLUMBIA)

Equilibri
Dept
La banda manresana lide-
rada per David Rosell
torna a l’actualitat reafir-
mant-se amb un rock grui-
xut que mai ha amagat les
influències, però que a les
seves mans sona més ric
de matisos. Aquest és el
seu quart treball i el pre-
sentaran en directe el 13
d’abril a l’Auditori.
(MÚSICA GLOBAL)

Va amb
nosaltres
At Versaris
Disc de debut d’aquest
duet format per Rodrigo i
Pau, exmembres de Pirat’s
Sound Sistema, La Pupil·la
i Batzak. El cedé Va amb
nosaltres escenifica, al
llarg de les 16 cançons que
inclou, la vida al barri sota
un ritme on s’inclouen tot
un ventall de sonoritats
hip-hop.
(PROPAGANDA PEL FET)

tament hi ha autoritzat un
altre circ una setmana
abans. A Tortosa, més des-
coordinació: s’ha d’anul·lar
perquè Via Pública fa obres
a la plaça on Cultura havia
autoritzat el Cric. Això i un
il·lògic problema de carte-
lleres amb l’Ajuntament de
Reus fa cancel·lar també les
actuacions a la capital del
Baix Camp.

El 3 i 4 de març el Cric
omple a Vilafranca. Fracas-
sa una gestió amb Sant Boi
de Llobregat perquè l’Ajun-
tament ja ha pactat amb el
Circo Americano que un
mes abans no hi hagi cap
altre circ. Insòlit: porta el
tema la regidoria de Medi
Ambient. Boni, president
de l’Associació de Professi-
onals de Circ de Catalunya,
opina: “Cal que els munici-
pis es coordinin logística-
ment; això és un desori.”

La necessària normativa
La problemàtica del circ iti-
nerant a Catalunya implica
agents molt diversos (Fede-
ració i Associació de Muni-
cipis, Associació de Profes-
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Duesdonesdel
Camerun
busquenjustícia

Redacció
BARCELONA

Coincidint amb el Dia Inter-
nacional de la Dona, el cicle
El documental del mes
porta avui (22.30 h) als ci-
nemes Verdi Park el film
Sisters in Law. Aquesta
producció britànica dirigida
per dues dones, Kim Longi-
notto i Florence Ayisi, va ser
premiada a Cannes el 2005.
Dóna a conèixer la tasca de
dues dones en un jutjat del
Camerun que lluiten per fer
justícia entre les dones de la
seva comunitat, víctimes,
moltes d’elles, de la violèn-
cia sexual i de gènere. El
film es projectarà demà a
Tàrrega i el 14 de març a
Sant Just Desvern. ■

ElTeatredel
Repartidor
recuperacontes
deValle-Inclán

Teresa Bruna
BARCELONA

“HemvolgutreivindicarValle-
Inclán perquè és un autor bri-
llant, punyent, satíric, com-
plex. Perquè reinventa el tea-
tre i fins i tot el llenguatge;
perquè està en la nostra línia
de teatre clàssic i, sobretot,
perquè creiem que està injus-
tament oblidat a Catalunya.
Fins i tot està poc representat
a Madrid”, explica Pepa
Calvo. Ella ha dirigit Retablo
Valle-Inclán, format per tres
petits contes, dos (La cabeza
del bautista, Las galas del di-
funto) procedents delRetablo
de la avaricia, la lujuria y la
muerte i un de Las galas del
difunto. Calvo ha fet una ver-
sió “que reinventa Valle-In-
clán” per a la seva companyia
Teatre del Repartidor, de
l’Hospitalet. El Tantarantana
els acull fins al 8 d’abril.

Els retaules eren els llocs
on es movien els titelles “De
vegades, els personatges es
transformen en titelles o ju-
guem a fer que els manipu-
lin. Com que Valle-Inclán hi
posa molta gent i nosaltres
no ho podem assumir, els
hem concentrat en un que
es diu La Voz del Pueblo,
que podria ser el mateix
Valle-Inclán. Ell se’ls mira
des de dalt i els manipula,
explica Fco. J. Basilio, actor
i cofundador de Teatre del
Repartidor.

L’espectacle, de drama-
túrgia sorprenent i gran be-
llesa plàstica, també juga
amb la interpretació dels
personatges: “Hi ha dones
que fan paper d’home i a l’in-
revés. No ho hem fet perquè
sigui el Dia de la Dona, però
està bé que hi coincideixi”. ■

Normatives...
El regidor de Cultura de
Reus, Xavier Filella, va decli-
nar fer declaracions. Un por-
taveu de l’Ajuntament va ma-
nifestar la sorpresa del con-
sistori per la decisió del Cric i
la va atribuir a un “problema
administratiu”, informa Oriol 
Margalef. “La normativa de
via pública impedeix posar
cartells als fanals, com prete-
nia el Circ Cric. Segons
aquest portaveu, Reus havia
donat “totes les facilitats al
Circ Cric” i l’Ajuntament fins i
tot havia anunciat les funci-
ons en guies culturals.

Reus
sionals de Circ, departa-
ment de Cultura, etc.), i
ningú més que la Generali-
tat pot impulsar una nor-
mativa supramunicipal de
consens que la solucioni de-
finitivament. Alfred Fort,
ànima de la Fira de Circ
Trapezi (Reus), opina: “No
és bo que cada municipi tin-
gui un criteri diferent: cal
una normativa clara per a
tothom. I, d’altra banda, les
regidories de Cultura hau-
rien de determinar la fre-
qüència de pas dels circs
pels seus municipis, tant
per satisfer la necessitat
cultural com per evitar la
política de terra cremada
que practiquen alguns
circs”.

En una reunió celebrada
fa pocs dies entre Poltrona,
el conseller Tresserras i el
seu equip, ja es va veure cla-
rament la necessitat d’ho-
mologar una normativa, un
codi ètic i un cens dels circs
que itineren amb vela pel
país. Després d’un fet tan
greu com aquest, és una
prioritat màxima per al
nostre govern. ■


