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Entrevista: Tortell Poltrona El Circ Cric presenta l’espectacle ‘35 anys fent el
pallasso’ a la plaça Margarida Xirgu de Barcelona des d’avui al 22 de novembre

Tortell Poltrona repassa tres dècades i mitja a les pistes amb una espectacle al Lliure ■ M. ÀNGELS TORRES

“JojasabiaaixòdelMillet,
ipassatambéaaltresllocs”
Raquel Font
BARCELONA

35 anys fent el pallasso! no és
cap acudit. Això és del que presu-
meix un apassionat i professional
del circ com Jaume Mateu (Bar-
celona, 1955), conegudíssim
com a Tortell Poltrona, en l’es-
pectacle que presentarà des
d’avui al 22 de novembre a la
plaça Margarida Xirgu de Barce-
lona, en col·laboració amb el Tea-
tre Lliure.

Com és aquest muntatge?
És un espectacle per a tots els
públics amb els racons de la
meva memòria fent el pallasso,
amb textos poètics, música en
directe i números que desafien
la gravetat.

T’acompanyen, a la pista, una de-
sena d’artistes i tota la teva fa-
mília.
Hi serem tots d’alguna manera
o altra. La meva dona, la Montse
Trias com a Srta. Titat, i els
meus tres fills.

El mitjà, en Blai, és el director es-
cènic de 35 anys fent el pallasso!
Sí, i precisament per culpa seva
no ens podem quedar amb el Circ
Cric a la plaça Margarida Xirgu
fins per al pont de la Constitució,
com volíem, perquè en Blai hi
presentarà un espectacle seu.

Le sort du dedans també es
podrà veure al Festival Tempora-
da Alta de Girona. Com és que en
Blai té la companyia a França?
Quan em va dir que es volia de-
dicar a això, li vaig dir que se
n’anés a França, que allà hi ha
escoles.

¿El primer que s’hauria de fer
aquí per millorar la situació del
circ és fer escoles?
Sí, però s’haurien de comple-
mentar amb un circuit per
poder actuar.

El 2007 el Circ Cric va haver de
suspendre la gira, ¿ha millorat
alguna cosa des de llavors?
Vam deixar de fer gira perquè no
es podia aguantar la situació per
com està articulada tota la histò-
ria del circ a nivell nacional, de
Catalunya, vull dir. Encara estem
molt lluny d’una cosa normal i ar-
reglada en relació amb les altres
arts escèniques. Quan surtis
aquí fora [a la plaça Margarida
Xirgu] veuràs un edifici que diu
“Institut del Teatre” i hi han afe-
git “i de la Dansa”. Encara els

falta afegir-hi alguna coseta més,
no? Nosaltres seguim amb
aquesta lluita, que és faraònica.

¿És per tot això que us heu hagut
de replantejar la vostra activi-
tat?
Exacte, hem de posar l’activitat
una mica més a mida.

I com ho fareu?
Amb una carpa més petita, per a

gran i costa molt fer-hi gira.

¿Això vol dir que el Circ Cric tor-
narà a fer gires?
Les intencions són de tornar a
voltar el 2010.

¿Què es podria fer per millorar
una mica la situació?
Tenir un pressupost i algú que hi
entengui perquè el pressupost és
del 0,7 % del global de cultura.

No és que siguem els únics mal-
tractats, però és evident que les
nostres estructures són particu-
lars i per tant han de tenir un
mirament particular. Les sub-
vencions de dansa no es poden
aplicar al circ perquè no és el
mateix una companyia de dansa
que una companyia de circ.

No sembla gaire optimista...
Nooo, per mi l’única solució, que
és la que més m’agrada i la que
més m’estimo, és el suport in-
condicional del poble català.
Nosaltres estem vius perquè la
gent ve a la taquilla i paga una
entrada. Però és que quan et
poses a comparar, t’escandalit-
zes. Hi ha coses que tenen molt
menys públic que nosaltres amb
unes subvencions que ens
donen mil voltes.

Almenys el director del Lliure,
Àlex Rigola, diu que mentre no hi
hagi un espai per al circ a Barce-
lona, continuaran fent col·labo-
racions amb companyies de circ.
Sí, hi ha molt bona predisposi-
ció per part nostra de venir al
Lliure i d’ells per col·laborar,
però el problema és que aquí s’hi
ha de fer un pàrquing.

Amb tanta reivindicació, ¿tens
bones relacions amb la conselle-
ria de Cultura?
Jo no tinc problemes amb
ningú, el que passa és que inten-
taria fer les coses d’una altra
manera. I ara amb això del
Palau de la Música, jo que sóc
fan de Domènech i Muntaner...

¿Estàs escandalitzat?
Escandalitzat no perquè jo ja ho
sabia això del Millet i no és
només allà que passa.

Què vols dir que tu ja ho sabies?
Home, ¿tu pots anar amb un
Mercedes de 700 cavalls vivint
de la cultura?

No. I, a quins altres llocs passa?
Això és la teva feina.

Continueu treballant amb Pallas-
sos Sense Fronteres.
Sí, acabem de tornar del Congo.
Si estàs vinculat a això que
diuen el Tercer Món, que és men-
tida perquè és tan Primer com el
nostre, és una vergonya el que
està passant. Cada dia del món
es moren 10.000 nens de coses
absolutament curables com una
diarrea o una picada de mosquit.
Cada 10 dies és un camp del
Barça ple de cadàvers. ■

unes 600 persones, que permet
fer espectacles més intimistes.

Què li passa a aquesta carpa que
heu plantat a la plaça Margarida
Xirgu?
Pel context econòmic aquesta
carpa no és viable. Té les dimen-
sions mínimes perquè hi càpiga
un trapezi gran volant, que
m’agrada molt, però et condicio-
na massa. L’estructura és massa


