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A les penes, punyalades.
El Circ Cric vol oblidar els
discrets resultats de la seva
última estada a la ciutat de
Barcelona i prepara per a
la seu estable que té a Sant
Esteve de Palautordera, al
Montseny, una potent pro-
gramació de música i circ
que vol ser la plataforma
de llançament d’un festi-
val de primavera que es re-
peteixi cada any. En el
marc d’aquest festival,
Tortell Poltrona recupera
cada dissabte entre el 4
d’abril i el 6 de juny Post-
clàssic, un espectacle que
farà acompanyat de la Se-
nyoreta Titat –Montserrat
Trias–, Pau Sarraute i l’or-
questra del Cric i que es va
estrenar l’any 1989. En la
presentació del festival,
Poltrona va anunciar que
aquesta serà l’última oca-
sió que presentarà alguns
dels números clàssics.
«Aquesta temporada ser-
virà per dir adéu a alguns
dels meus números; la
mosca i la puça són incom-
patibles», va dir Poltrona.

La història del circ de
Philippe Craconi surt per
primer cop de les sessions
escolars per presentar-se
davant del gran públic. Se-
rà els dissabtes al matí.
Claret Clown –Claret Pa-
piol– juntament amb Los
Galindos, Circo Los i Pau
Sarraute relaten l’evolució
del circ, des que l’home
prehistòric va aconseguir
fer el primer exercici fins a
l’actual circ contempora-
ni. La tercera pota de festi-
val serà una nova edició
del cabaret Coluche, que
en l’àmbit del circ portarà

Llenties i Marabú, de la
companyia Escarlata Cir-
cus; de Pe a Pa, de la pa-
llassa Pepa Plana; una no-
va edició del Matx de Pa-

llassos –un joc d’improvi-
sació entre pallassos–;
Utopía, de Leo Bassi; This
Side Up, un trio d’acròba-
tes australians, i Ï de Blai

Mateu, el fill de Tortell
Poltrona, que presentarà el
seu muntatge d’homenat-
ge als exiliats el dia 4 de
juny. En l’àmbit de la mú-

sica, hi actuaran la banda
Troba Kung-Fú, que obre
el festival aquest diven-
dres dia 26. Algunes de les
composicions es faran

acompanyades de núme-
ros de circ. Gerard Quinta-
na i Els Amics de les Arts,
per la seva banda, faran un
doble concert per tancar el
festival el dia 11 de juny.
També hi haurà especta-
cles de titelles, amb Txo
Titelles i la companyia
brasilera Contadores de
Estórias, que actuarà el dia
30 d’abril. Un dels al·li-
cients de la nova edició del
cabaret Coluche serà el re-
torn dels Germans Poltro-
na, que faran una tertúlia
juntament amb l’artista
convidat i el públic assis-
tent, que hi podrà interve-
nir durant 20 segons. Se-
ran tertúlies com les que
s’emeten per Catalunya
Ràdio o RAC 1 cada matí.
«Opinarem sobre els opi-
nadors», va explicar Tor-
tell. Per Montserrat Trias,
impulsora del festival, el
cabaret «serà un espai de
debat, polèmica, especta-
cle i sopar».

Després del festival,
Poltrona té d’altres projec-
tes, com ara una gira per
Extremadura i la creació
d’una associació de circs
de creació que vol fundar
amb la companyia catala-
na Escarlata Circus, el circ
valencià Gran Fele i el circ
Bover, de les Illes Balears.
També vol engegar una
nova gira per Catalunya
amb un nou circ que com-
partiria amb el pallasso
Joan Montanyès, Monti,
entre d’altres. Per al 14
d’abril del 2011, prepara
un espectacle que s’estre-
narà al Bartrina, produït
pel Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER).

El Circ Cric contraataca de nou
Estrena un festival de circ al Montseny que suposarà l’adéu d’alguns números clàssics i el retorn dels Germans Poltrona

● «El sistema s’ha enfonsat i es-
tem en un moment de transició»,
reflexiona Tortell Poltrona. És per
aquesta raó que el festival Ramble-
ros recupera propostes de la con-
tracultura molt populars fa 30
anys, com els Germans Poltrona,
que han actuat aquest cap de set-
mana a la Rambla. El retorn ines-
perat dels pallassos que van fer de
la crítica social la seva bandera va
presentar la seva part més canalla

● Novetats al Montseny. El 26 de març
arrenca el que es vol convertir durant els
anys vinents en una nova marca lligada a
Tortell Poltrona i Montserrat Trias: Festi-

Claret, Dr. Soler i Tortell Poltrona, acomiadant-se tocant A las barricadas, dissabte a la nit a la vela de Rambleros. / J. RAMOS
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dissabte a la nit: petards al cul, cor-
redisses i els llegendaris jocs de
bufetades entre Tortell Poltrona i
Claret Papiol, els Germans Poltro-
na, acompanyats del Dr. Soler.
Precisament, un dels millors mo-
ments de la nit va ser el Shakespea-
re, en què Tortell i el Dr. Soler fan
una paròdia del teatre clàssic no
«subvencionat» tot reivindicant
les arts parateatrals; un número
que resumeix l’esperit de l’època.

val Circ Cric. La programació inclou 32
espectacles de música i circ que es presen-
taran a la seu estable que el Cric té al
Montseny, a Sant Esteve de Palautordera,
i que es perllongaran durant més de dos

mesos, fins el dia 11 de juny, amb la pre-
sència de la Troba Kung-Fú, Gerard
Quintana o el pallasso Leo Bassi. Poltro-
na, que durant el festival dirà adéu per
sempre a alguns dels seus números, alho-

Claret va fer petar de riure en el pa-
per del faquir Rascat al Malic, on
fa veure que pateix de dolor trepit-
jant patates xips com si fossin cris-
talls. El públic, incondicionals de
l’època, familiars i coneguts que
volien rememorar les nits a la Cú-
pula Venus, va riure pels descosits,
tant al vespre com a les sessions
matinals. Es va a trobar a faltar, pe-
rò, més crítica social i, sobretot,
més números seus.

ra que recupera l’empenta dels Germans
Poltrona, prepara altres projectes, com la
creació d’una associació de circs de crea-
ció, una nova gira i un espectacle que s’es-
trenarà al Teatre Bartina de Reus el 2011.

Germans Poltrona: 30 anys de contracultura

● El teatre públic de Sant
Andreu, el SAT, ja ha tan-
cat el cartell de la setena
edició del Dansat, que or-
ganitza amb el suport del
coreògraf resident Tho-
mas Noone. Del 7 a l’11
d’abril, s’hi donaran cita
noms imprescindibles de
la dansa contemporània a
Barcelona, com ara Sol Pi-
có, Roberto Olivan i Nats
Nus Dansa, que comparti-

ran el cartell amb altres ar-
tistes que, avui, encara fi-
guren entre els ballarins
emergents de la ciutat i
també d’Europa.

 El Dansat té el suport
del Consell Nacional de la
Cultura i les Arts (Conca),
entre altres institucions, i
busca apropar la dansa
contemporània a tot tipus
de públic. Aquest, de fet,
és un dels objectius princi-
pals del SAT!: crear nous

públics, donar a conèixer
el que s’està fent al país i a
l’estranger, fer partícips
del fet teatral els menuts i
allunyar-se d’elitismes.

Sol Picó presentarà la
coproducció del Mercat de
les Flors El llac de les
mosques (10 d’abril) i Ro-
berto Oliván, la coproduc-
cio del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus Mer-
maid’s call (8 d’abril). Els
Nats Nus ballaran Maps

l’11 d’abril a les sis de la
tarda, l’única sessió per al
públic familiar. El Dansat
també acollirà els holan-
desos Dudapaiva (Angel)
que actuaran el divendres
9 d’abril, així com els ga-
llecs La Macana (Ven) i els
britànics Company Cha-
meleon (Rites). Aquestes
dues propostes s’emmar-
quen en la secció Emer-
gents.SAT, que obre el
festival el 7 d’abril.

Sol Picó, Nats Nus Dansa i Roberto
Oliván comparteixen cartell al DanSAT
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