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El pallasso
Tortell Poltrona

guanya el Premio
Nacional de circ

premicultural

Al pallasso Tortell Poltrona, l’àlies que utilitza des
de fa més de tres dècades Jaume Mateu i Bullich

(Barcelona, 1955), li va sonar el telèfon ahir cap a les
dues del migdia, quan estava a punt d’agafar un avió
cap a l’Equador. Hi ha anat a fer costat als indígenes
en les seves demandes contra les petrolieres. La tru-
cada era per informar-lo que havia guanyat el Pre-
mio Nacional de circ que concedeix el ministeri de
Cultura, Educació i Esport. “M’ha preguntat si esta-
va asseguda, i quan m’ho ha dit un dia molt fosc s’ha
transformat en un dia ple de llum”, explicava Mont-
se Trias, la parella de Mateu i cofundadora amb ell
del Circ Cric i de l’ONG Pallassos Sense Fronteres.

El jurat del premi, dotat amb 30.000 euros, des-
taca en el veredicte la “constant i intel·ligent con-
junció de formes clàssiques i modernes” de Poltro-
na. “Era un premi que ja havia descartat que ens do-
nessin”, confessa Trias. “Costa molt que et recone-
guin a Madrid, però estem molt contents perquè és
el reconeixement a la feina que fem des de fa anys
i que ha traspassat fronteres”, afegeix. Trias expli-
ca que Poltrona viatjarà des de l’Equador fins a Bo-
togà i des d’allà anirà als camps de refugiats que hi
ha entre el Líban i Síria. “És un home inquiet. No pa-
ra, però ell és feliç viatjant”, diu. S’involucra en to-
tes les causes. “No entén la cultura sense societat”,
resumeix Trias. Aquest renovador del circ va debu-
tar el 1974. Amb artistes de teatre, circ, saltimban-
quis i titellaires va obrir el Circ Cric el 1981. Tenia poc
més de 20 anys i ja l’admiraven Joan Miró, Joan Bros-
sa i Charlie Rivel. El 1995 va fundar el CRAC, el Cen-
tre de Recerca de les Arts del Circ a Sant Esteve de
Palautordera, al Parc Natural del Montseny. Dos
anys abans havia fundat Pallassos Sense Fronteres.

Poltrona acumula molts premis: el del Festival de
Clowns de Viena (1983), el Joanot de Teatre de Bar-
celona (1988), la Medalla al Mèrit Cultural Palestí
(1984), el reconeixement del Festival International
Performance d’Acteur(1993) i el Premi Nacional de
cultura de la Generalitat (2005), entre d’altres. Ara
també l’ha reconegut el ministeri.
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Tortell Poltrona va rebre la notícia quan estava a
punt d’agafar un avió cap a l’Equador. FRANCESC MELCION
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Por i fàstic en el Mèxic
d’Amat Escalante

Amat Escalante retrata la tragèdia
de les víctimes col·laterals de les
guerres de la droga a Mèxic. Guar-
donat a Canes amb el premi al mi-
llor director, Heli és el tercer llarg
del visceral cineasta mexicà.

ta– a un adolescent atrapat en la
guerra bruta del narcotràfic. Però el
més esfereïdor de l’escena és que el
torturador i els espectadors indife-
rents de l’escena també són adoles-
cents. “Vull que els espectadors me-
xicans vegin la realitat de cara –diu
Escalante–. Quan penses en les ven-
jances dels narcos, sempre t’imagi-
nes un paio enorme amb mostatxo
i barret negre. Però les bandes pa-
guen a nens per fer la feina bruta”.

Heli arrenca amb un pla seqüèn-
cia pertorbador que culmina amb
una imatge desgraciadament habi-
tual a Mèxic: la d’un home penjat
d’un pont. A continuació, un llar-
guíssim flash-back ens acosta a la

realitat d’un poble re-
mot de Mèxic on la

probabilitat de
convertir-se en

víctima col·late-
ral de la guerra
entre els nar-
cos i el govern
és gairebé una
certesa.

“Mèxic no
és l’únic lloc del

món marcat per
la violència, però

allà t’envolta i t’into-
xica. És impossible que

no t’afecti d’alguna manera”,
assegura Escalante. La part més tris-
ta de tot plegat és, pel director,
l’efecte que té sobre la joventut. “Els
primers mesos del 2013 es van pro-
duir a Mèxic més de 2.000 assassi-
nats relacionats amb la droga –diu–.
L’única esperança d’acabar amb

aquest cicle de violència són els jo-
ves, però es veuen arrossegats per
l’horror i en comptes de trencar el ci-
cle hi participen”.

La venjança, l’única alternativa
Els protagonistes d’Heli són una fa-
mília que veu que la vida se li tren-
ca en mil bocins quan es creuen en
el camí d’un comando de militars
antidroga que fa negocis al marge de
la llei. Quan el fill gran acut a la jus-
tícia per recuperar la germana, se-
grestada, topa amb la ineficàcia i la
indiferència del sistema. La venjan-
ça es perfila com l’única alternati-
va possible. “A Mèxic hi ha una gran
desconfiança cap a la justícia. Algu-
nes comunitats rurals estan comen-
çant a fer justícia pel seu compte.
Fins i tot tenen presons pròpies.
Quan no pots pagar una policia pri-
vada, és l’única opció que queda”,
explica el director.

Escalante va marxar de Canes
amb el premi a la millor direcció i
amb una certesa: no tornaria a fer
una pel·lícula sobre la violència. “Se-
rà una història d’amor, ho prometo.
Després de parlar exclusivament de
violència en totes les entrevistes, he
decidit que ja n’hi ha prou”. Al ma-
teix temps, és conscient d’on prové
el seu interès. “No crec que hi hagi
cap país del món amb un assorti-
ment tan gran de cossos decapitats
i membres amputats a les portades
de les revistes, als diaris, a la televi-
sió. Això afecta la societat, la insen-
sibilitza. Però alhora, a Mèxic tot-
hom sent una gran curiositat per la
mort”, conclou Escalante.e

XAVI SERRA

BARCELONA. Tot i que al seu passa-
port hi figura que és nascut a Bar-
celona i que va cursar estudis de ci-
nema al Centre d’Estudis Cinema-
togràfics de Catalunya, Amat Esca-
lante es considera un cineasta
mexicà. Primer de tot perquè va
créixer a la ciutat de Guanajuato, a
Mèxic, i sobretot perquè la radio-
grafia implacable que fan les
seves tres pel·lícules
d’una societat empesa
a la violència per un
clima insuportable
de criminalitat i
impunitat només
la podia fer un
mexicà. “Néixer
a Barcelona va
ser un accident”,
diu ell. “Si la meva
mare hagués donat
a llum uns quants di-
es després podria ha-
ver nascut a Suècia”.

Divendres arriba als cine-
mes el seu nou llargmetratge, Heli,
que a l’últim Festival de Canes va
provocar un bon enrenou per culpa
d’una escena que recrea, sense des-
viar la càmera, una tortura genital
–penseu en líquid inflamable i llu-
mins i, si voleu, imagineu-vos la res-

El cineasta mexicà explora els efectes de la violència a ‘Heli’

01. Uns adolescents es veuen arrossegats per l’espiral de violència relacionada amb el narcotràfic a Mèxic
a la pel·lícula Heli, premiada al Festival de Canes. 02. Amat Escalante durant el rodatge d’Heli. SAVOR

02

01


