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Joan Solà,
doctor
‘honoris
causa’

El cantant
‘torna a casa’ a
commemmorar
els 50 anys
d’‘El vent’

Raimon
a Xàtiva

El filòleg és
investit en un
emotiu acte
a la Universitat
de Lleida

UndiaambelCircCric
Al bell mig del Parc Natural del Montseny hi ha un poblat que es resisteix a viure
estressat i respirar fums i es dedica a repartir il·lusions a tothom que s’hi acosta

Teresa Bruna
EL MONTSENY

Al terme municipal de Sant
Esteve de Palautordera, el
llocdelqualPepaPlanaasse-
gura que “aixeques una
pedra i en surt un pallasso”,
hi ha el Centre de Recerca
de les Arts del Circ (CRAC),
un conjunt monumental de
carpes i caravanes fet a
mida per als amants de l’es-
perit de troupe. Com que
afortunadament encara ens
en queda, vam decidir anar-
hi a passar un dia amb la

gran família Poltrona, és a
dir, en Tortell, la Senyora
Titat –la pallassa blanca que
l’acompanya– tots els artis-
tes que intervenen en les di-
ferentsofertesd’espectacles
que aniran passant i els en-
carregats que tot funcioni.
Una divertida experiència
que ens va abocar a provar,
al final, de fer uns malabars
amb les pedretes.

Hi arribem a les 10 del
matí de divendres. Ens cre-
uem amb els nens de l’esco-
la Arrels, de Solsona, que
fan camí a peu: “Seguim les

petjades del pallasso”,
diuen. Alguns intenten fer-
ho literalment, però els se-
nyals superen de bon tros
els seus peuets. Tenen entre
7 i 8 anys i són els primers
d’arribar. Encara falten qua-
tre escoles que, en total,
aportaran 580 espectadors.
Els reben la Mireia, la Judit i
la Sara, monitores del Cric,
encarregades de conduir-
los, després d’un petit escal-
fament, al poblat.

S’entra per una gran es-
planada on hi ha més moni-
tors, vestits amb samarreta

Cric i pantalons vermells de
pallasso. A poc a poc ens
adonarem que ser monitor
allà vol dir moltes coses: ar-
tista, cambrer, contacontes,
equilibrista, acròbata...
“Cada artista és un mosso
de pista”, puntualitza Mont-
se Trias (Sra. Titat).

L’espera fins que arribi
tothom és una festa que
condueixPepCallao,anima-
dor expert i company d’en
Tortell a Pallassos Sense
Fronteres. Canta i fa cantar,
balla i fa ballar... “Li diem
l’animador elàstic perquè el

seu espectacle no té mai la
mateixa durada, depèn de la
fluïdesa de l’arribada”, ens
explica Tortell Poltrona, que
ens ha sortit a rebre com
correspon al cap de tribu.

El poblat independent
Els nens deixen la motxilla
en unes tendes iglú i esmor-
zen. Tot està organitzat: hi
ha fonts de pedra de pissar-
ra per beure aigua del Mont-
seny, lavabos de plàstic sufi-
cients i papereres. Van arri-
bant les altres escoles, que
vénen de Tarragona, Caldes

de Malavella i Barcelona
(Raval i Poblenou). Se sent
The wall. Esclar!

12.45 h. Entrem a la
Carpa Petita. La Mireia ens
explica el funcionament del
poblat, on no hi falta res per
fer-hi vida. Aprofitem per
treure-hielnas:cadacarava-
naté lasevautilitat:bar,des-
patx, cuina, dutxes, cameri-
nos, tallers diversos, magat-
zem,allotjament, taquilles...
“La meva és de fusta, veniu,
és preciosa”, ens diu Emma
Escolano, la sastressa. I té
raó, ens podríem canviar de

1. Pep Callao –al fons– rep els nens i els fa fer un munt de coses mentre no arriben la resta de les escoles 2. La Mireia explica als nous espectadors com funciona el circ per dintre ■ CRISTINA FORÉS
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1. Tortell Poltrona està passant ‘la puça’ a uns nens que, tot i no veure-la, estan convençuts que hi és. Com en Tortell! 2. El cèlebre número de les
cadires és un dels que es poden veure el cap de setmana. “Si el deixo de fer, no el faré mai més!”, diu Poltrona. 3. L’hora de dinar. Els acròbates de
Circo de la Sombra comparteixen taula amb residents i altres artistes. Cal preparar-ho tot per a la nit. 3. El Cabaret Coluche, que porta aquest nom
en homenatge al cèlebre pallasso francès mort en un accident, és a punt de començar. 5. Les acrobàcies de Circo de la Sombra ■ CRISTINA FORÉS

vestit força vegades! També
hi ha piscina i una preciosa
saunaal’aire lliure,depedra
i vidre. Com un iglú, també.

12.15 h. Anem a la Carpa
Gran –36 m de diàmetre i
17,5 d’alçada!–. Comença
l’espectacle i alguns dels fins
ara monitors es tornen vir-
tuosos de les teles, del trape-
zi gran volant, de la barra
fixa... És el moment en què
actuen el Tortell i la Sra.
Titat: “Els nens s’avancen al
que penso. Ens entenem
meravellosament.Sóncapa-
ços d’expressar els seus sen-
timentssensevergonya–ex-
plica Poltrona–. El pallasso
no pot assajar. Jo els obser-
vo i agafo referents, reaccio-
nen diferent si vénen de
mar o muntanya. Curiosa-
ment, els de Girona aplau-
deixen més i els de Lleida
riuen més”, diu.

13.15 h. És l’hora de
dinar. Els menuts van a l’es-
planada i fan picnic.

14 h. Tornen a la carpa.
Els pregunto si havien vist
mai el Tortell. La majoria,
no. “Una vegada a la tele”,
ens diu un nen més grandet.

Els de l’escola del Raval, un
bé de Déu de carones de tots
els colors, tenen curiositat
per lanostrafeina.Ensdiem
elsnoms,difícilsderecordar
per a ells i per a mi.

En aquest entremig, par-
lem amb unes mestres al
bar. Es lamenten que, si l’es-
cola no està subvencionada,
sempre hi ha alguns nens
que no poden accedir a les
excursions: “Depèn molt de
la distància d’on venim i del
nombre, però les despeses
de l’autocar són molt grans.
Hem hagut de demanar 25
€ per nen”, diuen.

14.45 h. S’acaba l’espec-
tacle i és hora de tornar a
casa. Cada nen s’emporta
una entrada de franc per
tornar un altre dia, sense
l’escola. Jo ja no sé l’edat que
tinc. Les seves cares plenes
d’il·lusió, lespallassadesd’en
Tortell... m’han tornat a la
infància. No els deixo mar-
xar sense que em facin una
petita crítica. Pensava que,
per l’edat,elshavienagradat
més els pallassos. Doncs sí,
però no a tots. “M’ha agra-
dat el Tití, perquè és una ba-

llarina que és un noi amb
cames peludes que fa riure i
també coses molt difícils”. O
“A mi m’han fet patir molt,
molt, molt els del trapezi”.
O: “Jo, com que sé fer ballar
lesbitlles,doncsm’hanagra-
dat aquests”, van dient.
Adéu, Teresa, em diuen els
del Raval, que recorden el
meu nom. M’emociono. En
Tortell em diu que toquen a
dinar. Quin luxe de feina!

Cabaret i pallassofòrum
Al menjador (una carpa
oberta amb taules) hi ha
gent nova. Són els del Circo
de la Sombra, que actuaran
a la nit i hi han de ser unes
hores abans, per muntar.
Marcel Escolano, mestre de
cerimònies del cabaret,
també hi és per ajudar.

El Cabaret Coluche és un
cicle programat per als di-
vendres al vespre en clau de
cabaret, tot i que és adequat
per a tots els públics. “Hem
volgut crear un espai de tro-
bada. La gent arriba, sopa
–fanbotifarresa labrasaial-
tres coses– i jo sóc aquí per
rebre’ls”, diu Escolano. El

programa varia cada setma-
na i inclou una cosa insòlita:
el pallassofòrum. “S’esta-
bleix un diàleg entre el pú-
blic i els artistes sobre l’es-
pectacle i johi intervinccom
a coordinador”, continua.

ElsdelCircodelaSombra
volen que l’espectacle sigui
una sorpresa i tot ho tenen
tapat. “Fa 4 anys que el fem.
És sempre diferent, anem
trobant objectes i els utilit-
zem. El punt de partida és el
dubte, no sabem què fer i
ens deixem portar”, diu
Johnny Torres, de la compa-
nyia. “Som sis i proposem
sis maneres de veure l’acro-
bàcia. Imaginem que hem
heretat un circ d’un tal Ale-
jandro de la Sombra, amb la
condició de remuntar-lo
fent varietés. I l’anem cons-
truint. Però el nostre objec-
tiu no és la història sinó que
elpúblics’hopassibé irecor-
di les acrobàcies. És molt
bonic, és un circ de fa 100
anys”, diu Jordi Gaspar,
també del grup.

Radiant per un dia tan
profitós, vull felicitar en Tor-
tell: “Has hagut de tenir

molts nassos per fer això”, li
dic, en el sentit literal del
nas de goma: “Sóc un espe-
cialista a viure en el caos, he
desenvolupat tot això en un
país on passen coses caòti-
ques. L’any 83 vaig perdre
més de 50 milions i tenia 2
fills i 27 anys. Però nosaltres
som de compartir diners,
èxits i fracassos”, ens diu. I
ens mostra amb emoció les
cares dels nens del Brasil i
del Congo, els últims viatges
que ha fet amb Pallassos
Sense Fronteres.

L’hemdedeixarperquèla
gent va arribant i se sent
olor de botifarres. Al Caba-
ret hi ha taules per menjar.
Passats 30 minuts es tanca
la caravana cantina i co-
mença l’espectacle, al qual
seguirà un concertet dels 7
músicsdelaGrandOsimOr-
chestra, tot esperant els que
no han tingut temps de
sopar. Cal que tothom esti-
gui distès per a l’última ex-
periència, la del pallassofò-
rum. Un invent més
d’aquesta meravellosa famí-
lia que és al Montseny, en
una vida dedicada al circ. ■

3 4

5

21

35 anys!
Tortell i el gran
espectacle del
cap de setmana
Els dissabtes (18 h) i diu-
menges (11.30 h), hi ha l’es-
pectacle de prop de 3 h de
durada 35 anys fent el pa-
llasso!!, que Tortell Poltrona
ha creat per al seu aniversa-
ri. Hi fa números de tota la
vida intercalats amb alguns
de nous, com ara una canta-
ta de Mozart en clau de
cànon vocal i també d’ins-
truments. “Queda preciós i
ens omple a tots d’energia”,
diu. Hi actuen molts altres
artistes. Més informació a
www.circcric.com. Es fan
packs a la carta que inclouen
cabaret, l’espectacle del cap
de setmana, passejada pel
Montseny i dormir en una
casa rural. Una experiència
en què la il·lusió està garan-
tida. És la màgia del circ.


