
Dilluns, 6 de maig de 2013

NOU9 CULTURA EL 15
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Al final del muntatge, tot l’equip del circ va homenatjar El Maestro amb un fort aplaudiment al voltant d’un piano

El Circ Cric fa un espectacle-homenatge al fundador de la seva orquestra, Víctor Ammann

Fins sempre, Maestro
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Un dels números del pallasso Tortell Poltrona en aquest nou espectacle

S. Esteve de Palautordera

Laia Coll

El piano és buit i a l’orques-
tra li falta el seu director: 
El Maestro. La funció ha de 
començar, els esperen prop 
de 150 persones a la carpa 
del Circ Cric, la majoria nens, 
que tenen impaciència per 
veure sortir pallassos i riure. 
Com a mal menor, Tortell 
Poltrona –Jaume Mateu– és 
l’encarregat de posar-se al 
capdavant de l’orquestra. Ell 
mateix ho defineix: “Sense 
El Maestro i fent el ridícul 
d’aquesta manera!”. Trucs 
de riure, música, acrobàcies 
i malabars, tots els elements 
imprescindibles en un circ, 
en el nou espectacle-home-
natge del Circ Cric a Víctor 
Ammann: Silencio, Maestro!. 

Sens dubte, fer circ és el 
millor homenatge per algú 
que va estimar el circ fins a 
l’últim instant.

L’orquestra, després de 
diversos intents, comença 
a sonar amb harmonia, tot i 
que es troba a faltar la pre-
sència i la màgia de Víctor 
Ammann, sobretot al piano, 
que està sol en un costat de 
la carpa. Després de més de 
10 anys, els membres del 
Circ Cric, amb el pallasso 
Tortell Poltrona al capda-
vant, han hagut de fer un 
pas endavant per superar la 
mort el passat mes de febrer 
del qui va ser el compositor, 
director, pianista i creador 
de l’Orquestra del Circ Cric 
des que el 2002 va comen-
çar la segona etapa. Però 
també va ser la mà dreta de 
Poltrona en diverses expe-
dicions de Pallassos sense 
Fronteres –que enguany fan 
20 anys– i altres projectes 
per fer arribar la felicitat  
arreu. Ammann també va ser 
el fundador de l’Orquestra 
Mirasol i peça clau de l’Ona 
Laietana. 

A l’espectacle, en què hi 
col·labora en Presley el Pèl, 
no hi falten els trucs de 
sempre  amb els quals Tor-
tell Poltrona ha aconseguir 
posar-se a la butxaca milers 
de nens, com l’assassinat de 
la mosca o el micro que no 
s’aguanta mai dret. Una fada 
que vola, acrobàcies amb els 
saltimbanquis i malabars 
amb pilotes, bitlles i anelles, 
sempre acompanyat d’una 
orquestra que segueix l’es-
tela d’Ammann amb Jorge 
Santo com a director. Abans 
d’acabar, és el moment de 
deixar de riure (només) un 
instant i de posar-se nostàl-
gic: tot l’equip del circ al vol-
tant de l’escenari amb l’Hora 
dels Adéus i aplaudiments 
per a ell, per al Maestro, que 
no tornarà però que sempre 
formarà part del circ. 

L’espectacle es podrà veure 
al Circ Cric, a Sant Esteve de 
Palautordera, el 12, 19 i 26 de 
maig i el 2, 9 i 16 de juny.
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Pep Callau va participar a la Fira d’Espectacles al Circ Cric, diumenge al matí

Cap de setmana d’espectacles 
per a tota la família al Circ Cric
S. Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

El Festival Circ Cric al 
Montseny ha continuat 
aquest cap de setmana amb 
tot tipus d’activitats, tant per 
als adults com per als més 
petits. La programació va 
començar divendres a la nit 
amb un espectacle conjunt 
d’Escarlata Circus i Baró 
d’Evel Cirk. En Jordi Aspa, la 
Bet Miralta, en Blaï Mateu 
i la Camille Decourtye, van 
estar acompanyats a l’escena-
ri per altres artistes per ofe-
rir un cabaret molt especial, 

que mostra la seva manera 
d’entendre el circ. 

Dissabte va ser el torn de la 
música de Muchachito i els 
seus Compares, al migdia per 
als més petits, i al vespre per 
als més grans, amb un repàs 
als seus tres àlbums i amb 
diverses versions.

El cap de setmana va 
acabar amb una jornada de 
diumenge molt intensa, amb 
una fira d’espectacles que va 
ocupar tant les carpes com 
l’exterior del circ. El públic 
va poder presenciar tot tipus 
d’espectacles, i participar en 
tallers com el del Circ Los.


