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Miquel Osset, de l’editorial Proteus, conversa en un llibre amb Tortell Poltrona

Opinions del pallasso Poltrona
Sant Esteve de P.

EL 9 NOU

Una de les novetats d’Edi-
torial Proteus, amb seu a 
Cànoves, per aquest Sant 
Jordi, ha estat Opinions d’un 
pallasso, en què l’editor 
Miquel Osset manté una llar-
ga conversa amb el pallasso 
Tortell Poltrona, de Sant 
Esteve de Palautordera. Les 
pàgines del llibre recullen la 
visió que Jaume Mateu té del 
món; ferma, clara i compro-
mesa, amb un punt d’escepti-
cisme però amb la convicció 
rotunda que un altre món és 
possible i necessari. El llibre 
també fa un repàs a la trajec-
tòria artística del pallasso i a 
la seva activitat compromesa 
i solidària, especialment 
rellevant des de la fundació 
de Pallassos sense Fronteres.

En la presentació del llibre, 
que es va fer a Barcelona, 
Osset i Poltrona van abor-
dar alguns dels assumptes 
centrals d’Opinions d’un 
pallasso, com el compromís 
social de l’artista, els conflic-
tes bèl·lics, el consumisme, 
la crisi, la vida i la mort, la 
figura del pallasso o el sentit 
de l’humor. En aquest punt, 
el pallasso va afirmar que 
“sense sentit de l’humor és 
molt difícil viure”. Per a ell, 
“un dia sense riure és un dia 
perdut”. Segons el pallasso, 
“si rius vol dir que està ben 
acompanyat i si tens això, 
no necessites res més”. El 
fundador i director del Circ 
Cric va definir la figura del 

Miquel Osset i Tortell Poltrona, a la presentació del llibre, a Barcelona

pallasso com “un personatge 
de servei” la missió del qual 
és “treure o minimitzar les 
pors que tothom té a través 
del riure”. “La vida s’ha de 
viure amb intensitat i sense 
vergonya perquè qualsevol 
dia te’n vas”, va afegir.

Tortell Poltrona també va 
afirmar haver reflexionat 
molt sobre la mort, un tema 
que ha inspirat el seu últim 
muntatge, Grimègies, que 
va definir com “una apolo-
gia de la vida”. L’artista de 
Sant Esteve va afirmar que 
vol aprofitar cada instant 
abans no li toqui marxar i 

va fer una crida a aprofitar 
el temps amb les coses que 
realment són importants. 
Poltrona, a qui els viatges 
“l’han educat molt”, va posar 
com a exemple altres soci-
etats que, amb molt menys 
que la nostra, gaudeixen 
molt més de la vida. “A 
l’Àfrica no tenen aspirines, 
però cada nit fan una festa 
on s’ho passen molt millor 
que nosaltres, tancats a casa 
mirant la tele”, va posar com 
a exemple. El pallasso tam-
bé es va mostrar molt crític 
amb el consumisme desme-
surat de la societat que va 

vendre que es podria tenir 
“una segona residència amb 
piscina i ser feliços” i es va 
referir a les hipoteques com 
“una forma d’esclavatge”. 
“Jo he tingut la gran sort que 
els bancs mai m’han pres 
seriosament i mai no m’han 
volgut donar un crèdit”, va 
explicar sempre amb humor.

Pel que fa a la tasca de 
Pallassos sense Fronteres, 
Poltrona va anunciar una 
nova expedició a camps de 
refugiats a Tunísia i el pro-
jecte de tornar a Gaza, “on la 
situació en aquests moments 
és especialment complicada”.

El fotògraf David 
Ruano, a les jornades 
de talent local De 
Cardedeu al Món
Cardedeu

David Ruano, fotògraf espe-
cialitzat en arts escèniques, 
serà el protagonista de la 
propera jornada de talent 
local a Cardedeu, que es fa 
aquest dijous a les 7 de la tar-
da, a la Biblioteca local. De 
Cardedeu al Món és un cicle 
de xerrades per descobrir 
talents locals que se celebra 
cada primer dijous de mes, i 
consisteix en una entrevista 
que fa l’alcaldessa i regidora 
d’Identitat Local, Calamanda 
Vila, i després s’obre un torn 
de preguntes i debat. David 
Ruano és conegut per les 
seves composicions fotogrà-
fiques en el món del teatre i 
la música. Entre d’altres, és 
responsable de les promoci-
ons dels cartells del Teatre 
Nacional de Catalunya, i 
també ha fet les fotos de les 
promocions d’artistes com 
Joaquín Sabina, Albert Pla, 
Isabel Pantoja o La Troba 
Kung–Fú.  

‘Incendis’ arribarà 
el 24 de novembre a 
Granollers

Granollers

Un dels grans èxits teatrals 
de la temporada, Incendis, 
dirigida per Oriol Broggi, es 
podrà veure el 24 de novem-
bre al Teatre Auditori de 
Granollers en el marc d’una 
gira que començarà el 28 
de setembre i acabarà l’1 de 
desembre. L’obra és prota-
gonitzada per Clara Segura i 
Julio Manrique.
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Tots els guardonats van posar per la foto després de l’acte de lliurament de premis, dissabte a la Sala Tarafa

Mans Unides lliura els premis del 
concurs de narracions solidàries
Granollers

Mireia Pérez

La Sala Tarafa de Granollers 
va ser l’escenari, dissabte, del 
lliurament de premis del IX 
concurs literari que cada any 
convoca la delegació comar-
cal de l’ONG Mans Unides. 
Aquest concurs pretén dur 
a terme una de les dues mis-
sions de Mans Unides, que 
és sensibilitzar la ciutadania 
d’Occident sobre la situació 
que es viu al Tercer Món. 

A l’edició d‘enguany es van 
presentar 588 treballs repar-
tits en les quatre categories, 
el doble que l’any passat. El 
jurat, format per Montserrat 
Mas, Lambert Botey i Joan 
Sala, va destacar, durant 
l’entrega dels premis, l’alt 
nivell creatiu dels treballs i 
l’alta participació femenina: 
els dotze participants guar-
donats van ser noies. A la 

categoria de 10 i 11 anys, el 
tema de la qual era Un/a nen/
a africà/na explica com és la 
seva escola, es van presentar 
107 treballs, dels quals van 
resultar guardonats el de 
Marta Dalmau, amb el pri-
mer premi, Alba Roma, amb 
el segon, i Anna Ayguasanosa 
amb el tercer. En la categoria 
de 12 i 13 anys, en la qual es 
van presentar 244 treballs, 
les guardonades van ser 
Maria Pérez, amb el primer 
premi, Anna López, amb el 
segon, i Mariona Ayguasa-
nosa amb el tercer. El tema 
d’aquesta segona categoria 
era El meu company de classe 
és un nen africà. En la cate-
goria de 14 i 15 anys, el tema 
de la qual era Vaig estudiar 
un any en una escola de Serra 
Lleona, i que va rebre 206 
treballs, van resultar guar-
donades Júlia Dubois amb el 
primer premi, Berta Garrell 

amb el segon i Mireia Aymar 
amb el tercer. En l’última 
categoria, de 16 a 18 anys, 
el tema de la qual era Quina 
influència té un institut en el 
progrés del poble africà?, van 
resultar guardonades Andrea 
Espinosa amb el primer 

premi, Anna Navarro amb el 
segon i Verónica Díez amb el 
tercer.

L’acte va tenir la presència 
del músic de Santa Eulàlia 
Fèlix de Blas, que va presen-
tar la cançó Que cantin els 
nens, una denúncia contra 

les injustícies que pateixen 
els infants arreu del món. 
L’ONG està duent a terme 
un projecte de recaptació de 
fons per construir una escola 
a Sierra Leone per a més de 
500 infants, dels quals més 
de la meitat seran nenes.


