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● Tortell Poltrona és, per a di-
verses generacions, el pallasso
de referència. Sigui a la vela o a
la petita pantalla amb una Ves-
pa de missatger. El pallasso
presenta en gira un espectacle
pensat per celebrar els seus 35
anys de trajectòria artística: Els
racons de la memòria, carregat
d’esquetxos que han fet histò-
ria. Una ronda per les emo-
cions viscudes, on es fon el pas-
sat i el present, on es forja el fu-

tur. Si al Cric se li demana habi-
tualment més sortides d’en
Tortell Poltrona, aquest és l’es-
pectacle de circ en què proba-
blement més hi hagi del’aquest
pallassos. Sempre a l’ombra,
en un segon pla, seguirà conci-
liant l’esbojarrament pueril
d’aquest pallasso d’àmplies ja-
quetes i equilibris amb cadires
de voga amb la part més ínti-
ma, la poesia que tothom té en
algun racó del seu cervell. | J.B

LLEIDA (Segrià). «Els racons de la memòria»
Dia 30 d’octubre. 11.30 hores. Firetes. www.circcric.com

El disc dur d’en Tortell
Tortell Poltrona, en una imatge d’arxiu./JULIETA SOLER

● Ímpetu del Festival LOLA, es-
tableix ponts entre la drama-
túrgia contemporània i els
grups de teatre local de les po-
blacions d’Esparreguera, de
Molins de Rei i d’Olesa de

Montserrat. Marc Rosich, Vic-
tòria Szpunberg i Raquel To-
màs signen tres peces breus de
ciència-ficció amb la munta-
nya de Montserrat com a teló
de fons.  | J.B.

Professional-amateurisme

OLESA DE MONTSERRAT (Baix Llobregat). «Ímpetu»
Dia 29 d’octubre. Casal d’Olesa de Montserrat. www.lola-festival.com

● Pedra de tartera va supo-
sar el debut literari de Ma-
ria Barbal (Tremp, 1949) i
ben aviat es va convertir en
un fenomen editorial, amb
més de cinquanta-cinc edi-
cions en diverses llengües.
L’espectacle, que es va es-
trenar la temporada passa-
da a la Sala Petita del TNC,
amb dramatúrgia de Marc
Rosich i direcció de Lurdes
Barba, trasllada l’argument
de la novel·la a la cuina del
mas on Conxa (Àurea Már-
quez) arribarà, després que
els seus pares la cedissin als
tiets perquè no podien ali-
mentar tantes boques a ca-
sa. Ella viu el desencís
d’una noia que voldria ser
lliure però que ha de sot-
metre’s a la tradició i a la
mirada inquisidora i repro-
vatòria d’un mossèn venja-
tiu. Inspirat en el Pallars na-
tal de Barbal (la peça té una
forta inspiració en familiars
de l’escriptora), els actors
interpreten l’acció amb
l’accent característic. L’èxit
al TNC va recomanar que
aprofitessin un buit de pro-
gramació al Romea. L’es-
pectacle, de dues hores de
durada, respecta la tendre-
sa de la novel·la. | J.B.

BADALONA (Barcelonès)
«Pedra de tartera»
Dia 28 d’octubre. Teatre Zorrilla.
www.teatrezorrilla.cat 22 euros

La novel·la de
Maria Barbal, a
escena


