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Digne
resistent

CRÍT ICA DE CANÇÓ

Tortell Poltrona a Grimègies

Luis Eduardo Aute

Lloc i data: Arteria Paral·lel
(14/XII/2012)

DONAT PUTX

Amb una entrada discreta,
Luis Eduardo Aute va presen-
tar a Barcelona el seu nou disc,
El niño que miraba al mar.
Tant la cançó que dóna títol a
l’àlbum com el curtmetratge
d’animació que va precedir el
concert parteixen d’un exerci-
ci de memòria motivat per les
similituds entre dues fotogra-
fies que mostren el cantautor
observant les ones, una que el
seu pare va fer a Manila el
1945 i una altra que la seva filla
va fer a l’Havana l’any passat.
Acompanyat d’un trio, Luis

Eduardo Aute va interpretar
tots els temes del nou disc, on
entre d’altres matèries també
entra en la reflexió entorn del
fet creatiu (Lasmusas), exposa
els seus habituals comptes pen-
dents amb la divinitat (Qué ne-
cesidad) o practica la denúncia
social. En aquest darrer ves-
sant, l’autor esmostra especial-
ment inspirat quan a la cançó
Feo mundo inmundo (o FMI si
en llegim les inicials) ens parla
d’“el ‘trágala’ del nuevo dicta-
dor/que se llama, dicen, clep-
to-corporatocracia”.
El punt de vista de l’hiper-

progre cantant té un especial
sentit en el nostre temps, quan
la misèria de l’entorn i les prò-
pies pors ens van convertint
en éssers resignats i, precisa-
ment per això, condemnats.
Per la resta, en totes les can-
çons mostra un gran ofici. Si
voleu, en el seu cançoner hi pe-
sa més la pràctica que la inspi-
ració, però és indubtablement
sòlid, i està elaborat amb una
profunditat que es troba a fal-
tar en dies de pensament re-
duït a 140 caràcters. Luis
Eduardo Aute és, per tant, un
més que digne resistent artís-
tic i, si encara no han prohibit
la paraula, ideològic.c

TortellPoltronamira lamort
ambunsomriurea ‘Grimègies’
El pallasso encara al Lliure l’últim viatge amb vitalisme i crítica

CARLES FARGAS

JUSTO BARRANCO
Barcelona

“Hem passat èpoques pitjors. I
millors”, somriu Tortell Poltro-
na. La crisi i l’IVA l’han obligat a
posar en hibernació fins l’abril el
seuCirc Cric, i han fet que els bo-
los per a Grimègies, el solo que el
pallasso presenta des de dime-
cres fins al dia 30 en el Lliure de
Gràcia, no hagin estat abundants.
Grimègies es va estrenar l’abril
de l’any passat al teatre Bartrina,
i fins ara s’ha representat en total

només vuit vegades: al festival
Temporada Alta, El Vendrell,
Argentona, en castellà a
Valladolid... Per tant, les deu fun-
cions de Barcelona, diu Poltrona,
l’acabaran d’arrodonir. Per sort,
fa broma, “l’obra no passa demo-
da”. Aborda ni més ni menys que
la mort. Sempre amb un somriu-
re als llavis. I, sobretot, esclar,
parlant de la vida, “d’aquest món
actual incomprensible on tots
som esclaus dels diners”.
Sens dubte, ningú millor que

un pallasso per abordar les coses

incomprensibles –ja sigui la
mort, els diners o el món actual–
amb la seva poesia escènica, pe-
rò, diuTortell Poltrona, “que nin-
gú no s’esperi un Shakespeare”.
Amb la col·laboració en el text de
còmics com Pepe Viyuela i l’ar-
gentíChacocachi, i de l’economis-
ta Arcadi Oliveras, el pallasso ha
creat un viatge: el protagonista es
prepara per a l’últim trajecte de
partida i es troba amb algú que
acaba d’arribar, a qui li explica el
món. A més, potser al final no ha
arribat la seva hora, perquè que-

den massa coses per canviar aquí. I
és que de crítica, n’hi ha, i molta:
l’obra, somriu, és un “striptease de
cervell”, perquè hi ha coses que “te-
nia moltes ganes de dir”.

Però de dir-les amb humor.
“Com va assenyalar algú, la vida és
unamalaltiamortal de transmissió
sexual. I d’aquesta idea ve el títol,
Grimègies. Una paraula que va in-
ventar el pintor Isidre Nonell per
parlar de disbauxa, amb connotaci-
ons sexuals. I que després es va uti-
litzar per parlar de coses que no
podien sentir els nens”, explica
Poltrona. I diu que si amb alguna
cosa espera que es quedi l’especta-
dor que surt de veureGrimègies és
que “quan es viu cal estar content.
La vida és una gran casualitat, co-
mençant per l’espermatozou que
va guanyar la cursa als altres i sen-
se el qual no series tu. Malgrat tot,
cal viure el moment i sense por”. I
la crisi? “Això no és una crisi, és
una estafa, un delicte. La crisi és a
l’Àfrica”.c


