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● El 2007, el Circ Cric va
decidir abandonar la gira
després d’haver estat ob-
jecte d’incomprensió dels
ajuntaments i una compe-
tència deslleial. Va provo-
car una revolució que va
obligar al Departament de
Cultura a establir un pro-
grama específic fins a crear
la xarxa de Ciutats Ami-
gues del Circ. Que surtin a
fer gira no vol dir, forçosa-
ment, que el panorama hagi
millorat. El Circ Cric té
previst arrencar la gira l’es-

tiu i tardor vinents amb una
vela més petita que permeti
anar a municipis més pe-
tits. La revista Presència
publica diumenge una en-
trevista a Jaume Mateu, co-
negut per Tortell Poltrona a
la pista, en què s’esplaia
parlant de la situació del
circ a Catalunya.

Des de dissabte i fins al
22 de novembre el Cric se-
rà a la plaça Margarida Xir-
gu presentant l’espectacle
35 anys fent de pallasso!,
els racons de la memòria.
L’estada, dins del cartell

del Teatre Lliure, inclourà
entrades com la mítica pu-
ça acròbata, un número que
no es va representar a Sant
Esteve de Palautordera la
primavera passada. En
aquest muntatge, que re-
passa la llarga carrera del
pallasso i que arrenca amb
gags del programa de tele-
visió Poltrona Express, es
mostra un exercici de tra-
pezi gran volant. Per Pol-
trona, és l’exercici que fa
més evident la seva defini-
ció de circ com a poema vi-
sual amb el qual poder ex-

plicar coses. Després
d’aquesta temporada al
Lliure, s’eliminarà una al-
tra vegada el número per-
què la vela, de menors di-
mensions, no permet fer-hi
aquesta acrobàcia.

Al Lliure, el Cric hi arri-
ba amb una vela que té
1.096 localitats. Poltrona,
que agraeix la sensibilitat
del Lliure envers el circ (el
director, Àlex Rigola, s’ha
compromès a programar-lo
cada dos anys a la plaça fins
que no hi hagi un espai es-
table a la ciutat), aclareix:

«La visita a Barcelona és
per raons marineres: anem
on hi ha peix a pescar.»
L’espectacle ha estat revi-
sat pel seu fill Blai, que té
una companyia pròpia a
l’Estat francès –«ens fa fo-
ra de la plaça», perquè esta-
rà programat al Mercat de
les Flors–. El fill diu que ha
netejat poques coses d’un
espectacle molt rodat i que
té uns números molt treba-
llats durant anys pel seu pa-
re. Poltrona diu, irònic, que
la seva lluita és escurçar la
funció. Montse Trias, la

dona de Poltrona, celebra
el treball d’en Blai, que dis-
posa de la tècnica que ells
no van poder tenir perquè
van entrar al món del circ
massa grans i per la falta
d’estudis de circ a Catalu-
nya. La família en bloc par-
ticipa al Lliure, ja que Roc
Mateu és el responsable de
so i la Luara fa de mossa de
pista. Amb el canvi de vela,
la companyia aposta per fer
una mirada artística més in-
novadora aprofitant la inti-
mitat que dóna actuar més a
prop del públic.

El Circ Cric tornarà a fer gira amb una vela més reduïda
J.B. / Barcelona

Salvador Es-
priu, ara fa
només dues
dècades,
semblava que

era l’únic poeta nacional.
L’únic que podia guanyar
el premi Nobel. Avui no el
llegeix pràcticament nin-
gú, segons es lamentava
ahir el director de Tempo-
rada Alta, Salvador Su-
nyer. Joan Ollé ha fet una
selecció de textos i poemes
que no traeixin el gust per
una llengua que es perd
(Espriu era un defensor del
català, tot i que temia que
acabaria desapareixent) i
que alhora sigui perfecta-
ment entenedors per al pú-
blic actual.

Espriu va ser una perso-
na malalta que només re-
bia sotragades de la vida.
Des de la mort prematura
dels germans pel xarampió
fins a la desaparició de la
seva referència a la univer-
sitat, Bartomeu Rosselló-
Pòrcel. La Guerra Civil, la
mort de la mare, la situació
del català a les catacumbes
durant el franquisme... Per
superar aquests episodis
tristos es refugiava en la
seva Arenys de Mar de la
infància. En aquest sentit,
l’impuls de Ricard Salvat a
la companyia Adrià Gual
el va motivar per treballar i
descobrir un món que cele-
braria la seva poesia. Sal-
vat, mort l’any passat, va
fer diverses versions d’un
espectacle en què espigo-
lava l’obra d’Espriu. Per
això, ahir Ollé dedicava el
treball al doctor Salvat,
l’activista de diverses Ron-
da de mort a Sinera.

Ollé recorda d’Arenys
la missa i la platja, però
també la botiga de roba in-
terior Ariadna. Pel direc-
tor, l’obra d’Espriu preval-
drà gràcies als seus versos
metafísics, «la seva refle-

xió sobre la condició hu-
mana davant la mort». El
director arriba al cosmos
d’Ollé després d’haver tre-
ballat una dramatúrgia so-
bre fragments d’El qua-
dern gris, de Josep Pla, i

d’haver fet per a Tempora-
da Alta una revisió dels
versos d’Estellés, Coral
romput. En tots tres mun-
tatges, ha comptat amb un
equip d’actors estables
com ara Montserrat Caru-

lla, Joan Anguera i Ivan
Benet. En aquesta peça
també s’incorpora Enric
Majó, un actor que ha po-
gut treballar en alguna de
les mirades de Salvat sobre
la literatura d’Espriu.
L’obra vol ser un record
dels noms que van treba-
llar pel teatre els anys 70
amb Espriu, Salvat i també
Montserrat Roig, o Maria
Aurèlia Campmany.

Un musical
El vers d’Espriu vindrà
acompanyat de cançons
que s’interpretaran en di-
recte. Són peces conegu-
des, de versos del poeta
musicats per Raimon i al-
tres intèrprets com ara Ra-
mon Muntaner, Joan Ma-
nuel Serrat, Toti Soler i Pa-
co Ibáñez. La música aflo-
rarà com a «contrapunt».
Per Ollé, la interpretació
de la cantant Sílvia Pérez
Cruz converteix l’especta-
cle en un musical. La veu
de la cantant. «mig Victò-
ria dels Àngels i mig Ca-
marón, fa posar la pell de
gallina», sentencia el di-
rector. La selecció de tex-
tos, que ha fet amb l’aju-
dant de direcció, Iban Bel-
tran, no inclou versos de
La pell de brau ni la majo-
ria de les peces teatrals. Hi
apareix, sí, el final de Pri-
mera història d’Esther,
que diu Joan Anguera (re-
petint el text que ja va de-
fensar amb Oriol Broggi al
TNC fa només dos anys).
Sergi Belbel celebra la
proposta valenta i diu que
serà tot un èxit si l’obra in-
cita un centenar de perso-
nes a llegir Espriu.

El director segueix el seu periple de reivindicació d’autors oblidats a «El jardí dels cinc arbres», que obre Temporada Alta

Ollé situa Espriu en la seva infantesa

● L’actriu Montserrat Ca-
rulla celebra tornar a l’es-
cena amb la direcció de
Joan Ollé. Ell la considera
la seva musa, un cop supe-
rada l’etapa d’haver-se en-
fadat molt. L’actriu co-
menta: «Espriu m’agrada i
m’inquieta.» Si Palau i Fa-
bre era un lluitador per la
llengua de manera activa,
Espriu es va resignar que
desapareixeria. Per això es
va encaparrar a utilitzar
paraules poc corrents, per
donar-los una darrera
oportunitat de ser pronun-
ciades.

Ivan Benet és la mirada
adversa de Carulla. Com ja
va passar amb El quadern
gris, de Josep Pla, aquesta
obra el porta «a parlar amb
els avis». Benet s’adona
que aquest vocabulari més
difícil rebrota de dins del
cervell, on restava incons-
cient com una herència vi-
tal, i amb els versos d’Es-
priu agafen aire i es des-
pleguen.

Ollé lamenta que Espriu
hagi desaparegut de les
lectures preferents. Per
Ollé, Espriu dissenya a Si-
nera «un pessebre, una
obra tancada; és una cos-
mogonia tancada».

L’obra gaudirà farà gira
als centres d’arts escèni-
ques. Aquesta iniciativa,
impulsada per Pep Pla, del
centre de Terrassa, desem-
barcarà dels dies 19 al 25
de novembre al Teatre Na-
cional de Catalunya.

JORDI BORDES / Barcelona
● Joan Ollé ha revisat la Sinera de Salva-
dor Espriu, el seu cosmos de la infantesa,
a El jardí dels cinc arbres. El director
també té records de la seva infantesa quan

L’equip d’actors, amb Ollé al centre i dret, a la sala d’assaig de la Nau Ivanow. / DAVID RUANO

feia estades a l’estiu a Arenys de Mar, i se
sent un privilegiat perquè pot entendre el
«llum de retorn de barca». L’Espriu infant
concebia les cinc plantes del seu jardí com
cinc arbres incommensurables. L’obra,

que fa un trajecte de l’alba a la nit i rescata
personatges de la literatura d’Espriu i
també algun de la biografia pròpia, com
ara la padrina Maria Castillo, que el va
impulsar a l’escriptura. La peça té un llarg

recorregut: obre el festival Temporada
Alta aquest divendres (Municipal de Gi-
rona, 21 h). Posteriorment farà gira per
Reus, Palma i Terrassa, i farà una breu es-
tada a la Sala Gran del TNC.

Carulla: «Espriu
m’agrada i
m’inquieta»


