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La Senyoreta Titat (la Pallassa Blanca) i Tortell Poltrona en un dels números de l’espectacle ‘Els racons de la memòria’

Tortell Poltrona anuncia un final d’etapa cansat de lluitar contra les administracions

Circ Cric s’acomiada de les gires 
amb les funcions al festival Grec 

S.Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

Cinc anys després d’anunci-
ar per primera vegada que 
abandonava les gires per les 
constants traves adminis-
tratives, el pallasso Tortell 
Poltrona (Jaume Matuet) ha 
decidit tornar a deixar els 
espectacles itinerants després 
de les representacions que 
farà aquests dies dins el fes-
tival Grec. “És el final d’una 
etapa”, va anunciar aquesta 
setmana en la presentació de 
l’espectacle Els racons de la 
memòria, que arriba per pri-
mer cop a Barcelona després 
d’haver passat per altres 39 
poblacions amb els seus 28 
vehicles i haver tingut més de 
50.000 espectadors. 

En aquesta ocasió ha tornat 

a esgrimir gairebé les matei-
xes raons que fa cinc anys, 
centrades gairebé en les tra-
ves administratives, la difi-
cultat per aconseguir els per-
misos per instal·lar la carpa, 
problemes amb la publicitat, 
les sancions dels ajuntaments 
per fer malbé el paviment, les 
exigències de tenir seguretat 
constant o les inspeccions 
dues hores abans dels espec-
tacles per argumentar la seva 
decisió. “Acabem aquesta 
etapa de la nostra vida aquí 
perquè ja ho hem fet i per-
què és impossible lluitar 
contra les administracions 
del segle XXI per impulsar 
una bogeria d’aquest tipus”, 
va dir Poltrona. “Ho hem fet, 
ens hem buidat i ens hem 
de recuperar per seguir fent 
coses”, va afegir. “Acaba el 

calvari de les gires”, va afir-
mar també la Senyoreta Titat, 
mentre explicava que estan 
acabant de muntar la seu del 
Circ Cric a Sant Esteve de 
Palautordera. Jaume Mateu 
també va cridar l’atenció 
sobre el fet que Barcelona no 
tingui un circ estable tot i ser 
un lloc d’important atracció 
turística. Després de la plan-
tada de fa més de cinc anys, 
Poltrona va tornar a sortir de 
gira l’estiu del 2010, amb una 
vela més petita. 

UN ESPECTACLE ANTOLÒ-
GIC

Amb Els racons de la memò-
ria, que es va poder veure 
al desembre de 2010 a 
Granollers, Tortell Poltrona 
celebra els seus 35 anys fent 

de pallasso convidant els 
espectadors a fer un recor-
regut per les seves millors 
creacions acompanyat de la 
Senyoreta Titat, Luara Mateu 
i Jordi Saban. A més, el pallas-
so té el suport de la seva 
mítica banda de músics amb 
Víctor Ammann, Pep Torres, 
Ignasi Pujol i Pere Gómez.

Les representacions al 
Grec han començat aquest 
setmana fins divendres i es 
reprendran dimecres que 
ve fins al dia 15 de juliol, en 
una carpa instal·lada a la font 
màgica de Montjuic, d’uns 35 
metres quadrats. “Estem con-
tents d’arribar a la població 
núm. 40, a Barcelona al revés 
del que passa normalment, 
que les gires comencen en 
aquesta ciutat”, va explicar 
Poltrona.

Comença el 
Bibliomercat a 
Montornès

Montornès del Vallès

Durant aquest mes de juliol 
té lloc a Montornès el Bibli-
omercat. La Biblioteca de 
Montornès ha establert un 
punt al mercat setmanal, els 
divendres a Montornès Cen-
tre i, enguany com a novetat, 
els dimecres a Montornès 
Nord. Des d’aquest punt 
extern, on hi haurà exposa-
da una selecció de llibres, 
publicacions i DVD, els usu-
aris tindran accés al servei 
de reserva, préstec i retorn 
de material, i es realitzaran 
diferents activitats. D’altra 
banda, durant dos dies a la 
setmana, la Biblioteca farà 
tallers per al foment de la 
lectura entre els joves. Des 
d’aquesta setmana, l’horari 
també ha canviat. Fins al 
31 d’agost serà de dilluns a 
divendres de 2/4 de 10 del 
matí a les 2 del migdia, i els 
dimarts i els dijous de 2/4 
de 5 de la tarda a les 8 del 
vespre.

Doble concert a 
Mollet, aquest 
divendres

Mollet del Vallès

La programació cultural del 
juliol a Mollet inclou tres 
concerts, dos dels quals es 
faran aquest divendres. El 
primer es farà a 2/4 de 9 del 
vespre al Mercat Vell i anirà 
a càrrec de la Banda de Joves 
Músics, dirigida per Xavier 
Padillo. El segon, inclòs dins 
el I Festival Internacional 
de Cors Joves de Granollers, 
estarà protagonitzat pel 
Cor Jove Amics de la Unió 
de Granollers, dirigit per 
David Gómez, el cor juvenil 
Pasaia Gaztea Abesbatza, 
del País Basc, i dirigit per 
Isabel Mantecón, i el conjunt 
vocal Estoc de Veus, dirigit 
per Ricard Oliver. El concert 
començarà a les 10 del vespre 
a l’església de Sant Vicenç. 
Estoc de Veus tornarà a actu-
ar el 13 de juliol, en aquest 
cas acompanyat per la Coral 
Verge del Camí de Cambrils.

Dansa, màgia i 
pallassos al Centre 
Cultural de Vilanova

Vilanova del Vallès

El Centre Cultural de 
Vilanova acollirà aquest 
divendres a les 8 del vespre 
un festival de final de curs 
de hip-hop i dansa del ven-
tre, i a les 9, un espectacle de 
màgia amb Jordi Quimera. 
D’altra banda, dissabte a les 
9 del vespre es presentarà un 
espectacle de clown amb Qui-
llem Albà i amb la direcció 
de Jango Edwards. L’entrada 
és lliure.

El concurs Sant Celoni Sona! 
ja té quatre finalistes

La fira de música Sound Celoni 
arriba a la tercera edició
Sant Celoni

EL 9 NOU

Grups de diversos estils par-
ticiparan aquest dissabte a 
la tarda a la tercera Fira de 
Música Sound Celoni amb 
actuacions repartides per la 
plaça de la Vila, plaça de l’Es-
glésia i tot el carrer Major. 
A la sala Bernat Martorell, 
d’altra banda, s’hi instal·larà 
un estudi d’enregistrament, 
obert a tothom, on es gravarà 

un tema de cada grup parti-
cipant a la fira. Al claustre de 
l’Oficina de Turisme i al car-
rer Major de Dalt s’hi faran 
les audicions de grups de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca. A partir de les 9 del ves-
pre també es farà un sopar a 
la plaça de la Vila, organitzat 
per la Colla Gegantera, i a les 
10 del vespre començarà un 
concert amb dos dels grups 
participants a la fira, Raska i 
Le Pim Pam Pum.

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Banda del Panda (rumba 
callejera de la Batllòria), 
Apart (rock de Sant Celoni), 
A Destiempo Rock de San-
ta Maria de Palautordera) 
i Tanatori (metal de Sant 
Antoni de Vilamajor) són els 
quatre grups finalistes selec-
cionats perquè toquin el 14 
de juliol a partir de les 11 de 
la nit a la plaça de la Bibliote-

ca de Sant Celoni.
El grup guanyador del 

concurs Sant Celoni Sona! 
podrà enregistrar cinc temes 
i un videoclip del making off 
a l’estudi de gravació Kcleta 
Studios de Cardedeu. 

Els guanyadors de les darre-
res edicions han estat Célula 
Durmiente, British Bacon, Le 
Pim Pam Pum, Twisted Nails, 
May Chronicles i Flying 
Renos. Aquesta és la setena 
edició del concurs.


