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NOU9 CULTURA EL 27

El Circ Cric obrirà, la setma-
na que ve, la nova escola que 
projectava des de feia anys 
i amb què s’intentarà crear 

una cantera amb una bona 
formació en aquesta discipli-
na artística. El centre ofereix 
quatre cursos per a nens, jo-

ves i adults. Tortell Poltrona, 
ànima del Cric, ha anunciat 
que s’acomiada dels muntat-
ges de gran format.

El centre obre dimarts que ve amb quatre cursos diferents per a nens, joves i adults

Poltrona crea una escola de 
circ a la seu de Sant Esteve
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Montse Trias i Jaume Mateu, en un sessió a la carpa de la seu del Circ Cric, a Sant Esteve de Palautordera

Sant Esteve de P.

Yolanda Duque

Els alumnes d’aquesta escola 
no portaran llibres, ni qua-
derns, ni llapis. Canviaran 
aquests estris pel llit elàstic, 
el trapezi i el nas vermell de 
pallasso. Aquí, els mestres 
no ensenyen matemàtiques, 
ni història, ni llengua, sinó 
altres matèries molt més 
divertides, com ara acrobàci-
es o jocs malabars. Es tracta 
de la nova escola de circ del 
Circ Cric, que començarà les 
classes el proper dimarts dia 
6 a les seves instal·lacions de 
Sant Esteve de Palautordera. 

Tal com expliquen els 
responsables del Cric, feia 
molt de temps que els afici-
onats de la zona demanaven 
una escola on aprendre les 
tècniques de les diferents 
disciplines que conviuen en 
aquest art. Ara per ara, s’ha 
plantejat fer un curs pilot 
on s’impartiran les especia-
litats més demanades i, en 
un futur, quan la iniciativa 
ja estigui més consolidada, 
s’ensenyarà el circ en la seva 
globalitat, des del contacte 

amb els materials i el mun-
tatge, fins al joc de pallasso, 
passant per la dramatúrgia o 
la dansa. 

En aquesta primera fase 
d’enlairament de l’Escola 
de Circ, el Cric vol obrir les 
classes a públic de totes les 
edats. “Pensem en nens, 
joves i no tan joves que 
volen fer-ho com a hobby i 
també com a manteniment 
físic”, comenten fonts del 
Circ Cric. En el rerafons de 
la seva proposta d’ensenya-
ment de les arts circenses, 
també hi ha, però, la inten-
ció de cultivar l’afició i l’in-
terès per aquesta disciplina 
artística que, segons pensen 
al Cric, s’està quedant sense 
planter i sense relleu perquè 
“les noves generacions que 
s’hi volen dedicar se’n van 

Poltrona se sent cansat de suportar la inversió sense ajudes

El Circ Cric defugirà el gran 
format a la propera gira

Y.D.

L’ànima del Circ Cric, el pallasso Tortell 
Poltrona, darrere el qual s’amaga Jaume 
Mateu, està prou esgotat per decidir que 
35 anys fent de pallasso, espectacle que 
arriba aquest dissabte a la plaça Margarita 
Xirgu de Barcelona, sigui el seu darrer 
espectacle de gran format. Durant la pre-
sentació de l’espectacle a Barcelona, on 
arriba després de fer temporada a Sant 
Esteve i on es quedarà fins el proper 22 
de novembre, Mateu va confessar que se 
sent cansat i ofegat per l’enorme inversió 
necessària per mantenir l’estructura del 
seu circ, a la qual ha de fer front sense gai-
rebé ajudes públiques. 

El pallasso va anunciar que l’any vinent 
tornarà a haver-hi gira del Circ Cric, però 
amb un concepte diferent d’espectacle, 

més reduït i més íntim i, en definitiva, més 
suportable econòmicament i humanament. 
Aquest nou format té poc a veure amb la 
imatge clàssica del Cric, cosa que obre la 
reflexió al cap del gran Tortell Poltrona. 
“Potser no tindrà sentit continuar exercint 
de circ nacional de Catalunya”, va aventurar 
el pallasso. 

La gira que el Circ Cric farà l’any que ve 
serà la primera des que, el 2007, va sus-
pendre la que tenia programada per tot 
Catalunya. La decisió, molt reflexionada, 
va ser motivada pels obstacles que li posa-
ven alguns ajuntaments. Llavors Poltrona 
va optar per aparcar les caravanes a casa, 
al paratge del Centre de Recerca de les 
Arts del Circ (CRAC), i oferir-hi un nou 
espectacle, El Circ Cric al Parc Natural del 
Montseny.

fora i, com que troben més 
circuit i més possibilitats de 
treballar, ja s’hi queden”. 

Les inscripcions encara 
estan obertes i costen 35 
euros en concepte de matrí-
cula, i 35 euros més mensu-
als. El curs multidisciplinari, 
enfocat a nens entre cinc 
i dotze anys, s’impartirà 

cada dimarts entre 2/4 de 
6 i 2/4 de 8. En el taller, un 
planter de tres professors 
ensenyaran educació física, 
malabars i acrobàcia aèria, 
on s’engloben el llit elàstic, 
les teles, la corda i el trapezi 
fix. El públic jove pot triar 
entre el curs d’acrobàcia 
aèria, dimecres a la tarda, 

o un altre de més específic 
sobre llit elàstic, la tarda 
dels dijous. Per als més 
adults, s’ha reservat un únic 
curs d’acrobàcia aèria. Ara, 
l’escola compta amb un total 
de 40 alumnes inscrits i ja 
té cobertes totes les places 
del curs multidisciplinari de 
dimarts.

El Museu de 
Granollers engega 
un cicle per acostar 
l’art a les famílies

Granollers

EL 9 NOU

El Museu de Granollers vol 
ampliar el seu públic i atreu-
re i fidelitzar el familiar i 
l’infantil. Aquest era, de 
fet, un dels objectius que es 
va marcar la seva directora, 
Carme Clusellas, des que va 
agafar les regnes de l’equipa-
ment al març de l’any passat. 
Per aconseguir-ho, aquest 
nou curs, el Museu inaugura 
el projecte El Barret de les 
Històries, un cicle amb què 
es pretén explicar les peces 
del fons mitjançant contes.  

L’activitat es farà cada pri-
mer dissabte de mes a 2/4 de 
7 de la tarda i, sempre que es 
pugui, es farà a peu de carrer. 
La primera sessió d’El Barret 
de les Històries serà aquest 
dissabte. Una rondallaire 
del Centre de Recerca i Ima-
ginació Teatral (CRIT) des-
granarà els detalls històrics 
del Ventall del Pericó, una 
peça destacada del fons del 
Museu i datada entre el segle 
XVIII i principis del segle 
XIX. La rondallaire explicarà 
per què servia aquest objecte 
acompanyada del barret de 
les històries, que ha creat 
l’artesana Mar Aumedes 
especialment per a l’ocasió.

D’altra banda, el Museu 
farà un recorregut pels tes-
timonis medievals de la ciu-
tat des de la seva formació 
al voltant de l’església. La 
visita començarà a les 12 del 
migdia a l’equipament. Per 
participar-hi, cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 842 68 40 
o bé escrivint a mueu@ajun-
tament.granollers.cat.

Un curt sobre la 
biblioteca Can 
Butjosa de Parets, 
al festival de Sitges
Parets del Vallès

El curtmetratge La caixa màgi-
ca, una producció realitzada 
aquest any amb motiu del 
25è aniversari de la biblioteca 
infantil i juvenil Can Butjosa 
de Parets, ha estat seleccionat 
per projectar-se al Festival 
Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya, que se 
celebrarà a Sitges entre aques-
ta setmana i fins al 12 d’oc-
tubre. El treball, fet per Jordi 
Pelay, Daniel Torres i Jaume 
Ballada té una durada de 14 
minuts i explica la història 
d’un follet (el de la biblioteca) 
que pretén endinsar el públic 
en el món màgic dels llibres, 
les aventures i de totes les 
persones que gaudeixen de la 
paraula a través de la lectura.

Amb el nou centre 
d’ensenyament, es 
vol evitar que el 
circ es quedi sense 
planter


