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Ara, Barcelona és més a prop teu, gràcies al
nou Programa d’ajuts per a la instal·lació
d’ascensors. Vagis on vagis, deixaràs de
comptar esglaons, perquè subvencionem fins
al 60% del cost de la instal·lació.

Programa d’ajuts
per a la instal·lació
d’ascensors
fins al 60%

Informa-te’n:
www.bcn.cat/ajutsascensors
Xarxa d’Oficines de l’Habitatge

Deixa de comptar esglaons

o bé trucant al:

Gestionat per:

Institut del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida

Amb el suport de:

119272-942670B

Molt lluny queden ja les
gires. El Centre de Recer-
ca de les Arts del Circ
(CRAC), amb seu estable
a Sant Esteve de Palautor-
dera, a la falda del Mont-
seny, ofereix aquesta tar-
dor novetats importants.
Els divendres a la nit hi
haurà un cabaret que porta
el nom de Coluche –el pa-
llasso que aspirava a ser
president de la República
Francesa– i que inclourà
les actuacions de la Com-
panyia La Tal (17 d’octu-
bre), la pallassa Alba Sar-
raute (dia 24), el cantant
Albert Pla (7 de novem-
bre), Los Dos Los (dia 14),
el pallasso Marcel Gros
(dia 21), el trio còmic Los
Excéntricos (dia 28) i un

cabaret ambulant que es
farà el 5 de desembre i que
estarà conduït per Alba
Sarraute, que durant la
presentació va reivindicar
el «circ per a adults». Pol-
trona, per la seva banda, va
definir el cabaret Coluche
com un «espai per refle-
xionar sobre els éssers hu-
mans a partir de la visió
dels pallassos». I és que
després de cadascuna de
les actuacions, que es fa-
ran al circ vell o al nou, hi
haurà un debat entre l’ar-
tista i el públic.

Els dissabtes i els diu-
menges el CRAC no para-
rà l’activitat, que es va atu-
rar el 27 de juliol passat
després de 23 funcions,
amb una assistència de

8.010 espectadors.

Homenatge a Sánchez
A partir d’avui, el Circ
Cric reprèn les funcions
familiars amb algunes no-
vetats, com per exemple el
número de corda volant
que executa l’artista fran-
cesa Camille Sola o el de
bàscula coreana, a càrrec
del brasiler Luis Fernando
Moura i l’argentí Martín

Puyol, un dels líders de
l’antiga Makabra.

Poltrona i Montserrat
Trias, els directors del
CRAC, han decidit dedi-
car aquesta temporada de
tardor a Carmen Sánchez,
una trapezista de 86 anys
que es va quedar cega per
un error mèdic als 34 anys
i que encara no ha perdut la
il·lusió de tornar a volar.
La Nina de l’Espai, el seu

nom artístic, té previst as-
sistir a la funció que es farà
avui a la tarda.

D’altra banda, en Tor-
tell prepara amb Claret Pa-
piol –la parella van ser els
Germans Poltrona als anys
vuitanta– un número que
presentaran al Correllen-
gua. Poltrona també ha es-
tat nomenat recentment
president de l’ONG Pa-
llassos Sense Fronteres.

El circ obre una oferta per a adults

El Circ Cric inicia
nova temporada i

un cabaret

MARCEL BARRERA / Barcelona

● El Circ Cric de Tortell Poltrona amplia l’oferta i estre-
na una iniciativa, el cabaret Coluche, que, adreçat a un
públic només adult, serà un espai de reflexió on es pre-
sentaran espectacles de pallassos els divendres a partir
del 17 d’octubre. Paral·lelament, des d’avui i fins al 8 de
desembre, el circ reprèn les seves funcions familiars.

El pallasso Tortell Poltrona torna avui a la pista del Circ Cric. / EL PUNT

El Museu
d’Història rep un
fons de paper
moneda català
● Barcelona. El Museu
d’Història de Catalu-
nya ha incorporat, via
donació, una de les mi-
llors col·leccions de pa-
per moneda local català
emès durant la Guerra
Civil espanyola. El pro-
pietari de la col·lecció
és Antoni Turró i Martí-
nez, membre fundador
de la Societat Catalana
d’Estudis Numismà-
tics. La col·lecció Tur-
ró, formada per gairebé
7.000 unitats, permet
conservar la memòria
d’un fet històric impor-
tant i poc comú: en un
moment de trasbals, els
ajuntaments de Catalu-
nya es van preocupar, el
1937, de fer front a difi-
cultats derivades de la
falta de moneda frac-
cionària i pràcticament
tots van emetre bitllets.
Dels 1.075 municipis
existents a Catalunya el
1937, 733 van emetre
paper moneda o bé al-
guna mena de signe
monetari local. El go-
vern de l’Estat en va
prohibir l’emissió l’any
1938. / EL PUNT


