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XAVIER GÓMEZ

Lagran família
delRomea
celebra 150 anys

Tortell Poltrona, és a dir, Jaume Mateu

wEl teatre Romea va celebrar
ahir a la nit l’acte commemora-
tiu del seu 150è aniversari: Pen-
sem un desig, dirigit per Julio
Manrique, actual director artís-
tic del teatre. La celebració va
començar amb una psicofonia
amb veus de personalitats de la
cultura que ja no hi són, que van
rellevar a continuació quaranta
artistes del món del teatre, com
Jordi Boixaderas, Montserrat
Carulla, Pep Cruz, Joel Joan,
JoanPera oEmmaVilarasau, en-
tremoltsmés, que van llegir tex-
tos d’autors del teatre universal
i van demanar un desig, no per
al Romea, sinó per al teatre, es-
crit per ells mateixos ambmés o
menys ironia i lligat a la situació
actual. A més, hi va haver dansa
i una petita representació de
Shakespeare. L’espectacle va
culminar amb un pastís i les es-
pelmes corresponents que van
bufar els artistes i les personali-
tats convidats, que van enviar
d’aquesta manera els desitjos a
l’aire, ja que segons Manrique,
“ningú no aconseguirà mai que
deixem de somiar”. / Redacció

TortellPoltrona,premiNacionalde
Circpel seucompromís i innovació
Elministeri subratlla la seva conjugació de “formes clàssiques i modernes”
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Dos trets ha destacat de Tortell
Poltrona –JaumeMateu i Bullich
(Barcelona, 1955)– el jurat del
premi Nacional de Circ per con-
cedir-li aquest honor enguany: la
tenacitat amb què ha treballat
per renovar el llenguatge del circ
combinant formulacions clàssi-
ques i contemporànies, i el seu
compromís amb la funció social
de la cultura. I aquests dos impul-
sos estanmaterialitzats, respecti-
vament, en la seva companyia
Circ Cric, amb seu a Sant Esteve
de Palautordera, al parc natural
del Montseny, i en l’organització
Pallassos sense Fronteres, que va
crear el 1981.
Quan era a l’aeroport, a punt

d’embarcar cap a l’Equador –on

col·laborarà amb la població in-
dígena en un projecte contra la
desforestació industrial– i co-
mençarà una nova gira que el
portarà després al Pròxim Ori-
ent, va rebre la trucada del Mi-
nisteri d’Educació i Cultura per
fer-li saber la bona nova, i el
primer que va fer va ser trucar a
casa, a Montserrat Trías, com-
panya des de fa quatre dècades
dins i fora de la pista.
Com que el premiat es va ficar

en un vol transatlàntic només
penjar, a Trías li va tocar ser la
que atén el telèfon i escolta les fe-
licitacions: “És un premi a una
trajectòria”, explicava a aquest di-
ari, amb evident alegria, “perquè
Poltrona ha contribuït molt i
durant molts anys a transformar
la imatge del circ a través de la
figura del pallasso”. Aquest

afany, explica Montserrat Trías,
el de Poltrona i el d’altres pocs a
tot el món, curiosament proce-
dents abans de les arts escèni-
ques que de famílies circenses,
ha servit per repensar aquest joc
d’arts i habilitats, conservant “la
pista circular i explorant i am-
pliant les possibilitats de crear
emoció i sensacions amb el pú-
blic sempre al voltant”.
Cofundador i director del Circ

Cric (1981), del Circ Crac - Cen-
tre de Recerca de les Arts del
Circ (1995) i del Festival Interna-
cional de Pallassos de Cornellà,
(1984-1986), del Festival de Pa-
llassos d’Andorra, Fòrum de la
Comicitat, (2001) i fundador i
president de Pallassos sense
Fronteres (1993), Poltrona, quan
encara era Jaume Mateu, va ser
professor industrial d’electrò-
nica i mecànica i estudiant de so-
ciologia i economia política a
l’Icesb. El 1978 es va posar el nas
vermell juntament amb Claret
Papiol i ja no se’l va treure. Trías
insisteix que “no és home de pre-
mis”, encara que en el seu volumi-
nós currículum hi hagi un premi
Max, una medalla de les Belles
Arts i la d’honor de la seva ciutat
natal. El d’ahir està dotat amb
30.000 euros.c


