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El poeta del nas vermell
3Tortell Poltrona, fundador de Pallassos sense Fronteres, rep el Premio Nacional de Circo

RECONEIXEMENT AL FUNDADOR DEL CIRC CRIC 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l reconeixement el va en-
xampar volant cap a l’últi-
ma de les seves batalles rei-
vindicatives. Cap a l’Ama-

zones de l’Equador. Hi ha anat per 
sumar-se a la denúncia contra una 
petrolera que ha portat la devasta-
ció, la misèria i la malaltia a la comu-
nitat indígena de la zona. Després 
l’esperen els refugiats sirians al 
Líban. El nas vermell de Tortell Pol-
trona no descansa. Rodamón i soli-
dari, el pallasso més famós de 
Catalunya va tenir ahir una «inespe-
rada alegria» a l’obtenir el Premio 
Nacional de Circo 2013 concedit pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Es-
port. Ho explicava Montserrat Trias, 
la seva parella i cofundadora amb ell 
de Circ Cric i de l’oenagé Pallassos 
sense Fronteres, que des de l’any 
1993 porta la il·lusió i el somriure  
als camps de refugiats i les zones en 
conflicte de països com Etiòpia, Cos-
ta d’Ivori, Sierra Leone, Kosovo, Bòs-
nia...
  «Ja no ens esperàvem rebre 
aquest premi, perquè fa molts anys 
que treballem i no hi havia manera. 

I per sort té dotació econòmica, es-
tem molt contents. Ens anirà molt 
bé», va declarar Trias per boca de 
tots dos. Són 30.000 euros per la se-
va aportació a l’art circense, els seus 
projectes amb l’oenagé i el Circ Cric 
i, segons el jurat, «la constant i intel-
ligent conjunció de formes clàssi-
ques i modernes». 

EL PRIVILEGI DE FER RIURE / Arriba el re-
coneixement just i tardà a un home 
apassionat que fa 39 anys que fa el 
pallasso. I a una parella que s’hi ha 
deixat la pell amb el meravellós art 
de fer riure. «És un privilegi ser pa-
llasso», ha reiterat Poltrona. «El circ 
és la nostra vida, la nostra passió, i 
ho hem deixat tot en ell», declara Tri-
as, que es congratula que el jurat 
destaqués la tasca de tots dos com a 
pont entre la carpa tradicional i la 
moderna. «Ens alegra que valorin 
que hàgim tret la pols al vell circ. 
Vam ser pioners en la seva renova-
ció», relata Trias, la dona que ha 
acompanyat Poltrona durant qua-
tre dècades en la vida –és la mare 
dels seus tres fills– i a la pista, com a 
pallassa carablanca. 
 La pallassa llesta explica que la 
recerca del més difícil encara, aque-

lla màxima perseguida per les arts 
circenses, va ocupar un pla secun-
dari en la trajectòria de Poltrona. 
«El que més li interessa és transme-
tre emocions, i es pot fer de la mane-
ra més senzilla, no és necessari bus-
car els millors trapezistes i acròba-
tes del món, amb l’habilitat no n’hi 
ha prou». Emoció i poesia escènica, 
aquestes han estat les constants que 
han traçat el seu camí. 
 Un camí esquitxat de curioses fa-
cetes. La biografia de Jaume Mateu 
Bullich (Barcelona, 1955), verdader 
nom de Poltrona, inclou la feina de 
professor industrial en electrònica 
i mecànica, estudis d’economia po-
lítica i sociologia i un breu volunta-
riat militar. Va debutar als escenaris 
com a cantant còmic de la Gran Or-
questra Veracruz, el 1974, i al cap de 
poc temps es va posar el nas vermell 
formant, amb Claret Papiol, els Ger-
mans Poltrona. Feien paròdia dels 
mítings electorals en una poltrona 
i d’això ve el nom del duo. El de Tor-
tell va arribar per un altre dels seus 
diversos oficis. Familiar del poeta i 
escriptor J. V. Foix, propietari d’una 
pastisseria a Sarrià, repartia pastis-
sos a domicili.

 També va ser Foix qui el va posar 
en contacte amb figures com Joan 
Miró o Joan Brossa (que entenia com 
ell el circ com a poesia escènica), i a 
una cita de l’autor de Sol i de dol hi re-
corre el pallasso a la recerca d’una 
brúixola  existencial: «Viure l’ins-
tant i captar les restes del somni». 

EL RIURE DELS NENS / Des del 1978, Pol-
trona –que entre altres guardons té 
el Premi Nacional de Cultura 2005 
de la Generalitat de Catalunya i la 
Medalla al Mèrit Cultural Palestí–, 
ha participat en festivals de tot l’or-
be al costat d’il·lustres pallassos com 
Charlie Rivel o Olef  Popov. «Puc asse-
gurar que el circ ha omplert de sen-
tit gran part del meu viatge per 
aquest món de bojos», escriu el pa-
llasso a la seva web. «Quan estic en-
voltat de gent i amb el nas posat, no 
especulo, penso i decideixo sense 
por, sóc lliure. I quan s’acaba l’espec-
tacle, recullo les rialles, les poso en 
un sac i me les emporto a casa», afe-
geix. Per ell, els nens són els grans 
mestres del riure perquè  «expressen 
els seus sentiments sense por. Des-
prés desafortunadament això s’aca-
ba quan són adults i comencen a dir 
mentides». H

«Ens alegra que 
valorin que hàgim tret la 
pols al vell circ», diu 
Montse Trias, parella 
del pallasso 

«El circ és la nostra 
vida, ho hem deixat tot 
en ell», afegeix la 
pallassa i cofundadora 
de Circ Cric

JOAN CORTADELLAs

Tortell Poltrona, el setembre passat.

J Fa un lustre, Tortell Poltrona i la 
seva família van decidir instal·lar 
la carpa del Circ Cric a la 
muntanya, en un paratge bucòlic 
de Sant Esteve de Palautordera, al 
Parc Natural del Montseny. 
«Sense xarxa i sense subvenció», 
es va convertir en el primer circ 
estable de Catalunya i en seu d’un 

UNA CARPA A LA MUNTANYA DEL MONTSENY

L’APOSTA

animat festival que a la primavera 
ofereix una àmplia oferta de circ, 
teatre i música per a tota la família. 
Allà, envoltats de senglars i 
alzinars, també hi ha el Centre de 
Recerca de les Arts del Circ (Crac) i 
se celebren les jornades lúdiques i 
educatives Un dia al Circ Cric, 
destinat als escolars . 

J Blai Mateu, fill de Poltrona i Trias, 
ha seguit amb gran èxit la vena 
artística dels seus pares al 
capdavant de la companyia de circ 
contemporani Baró d’Evel, que va 
fundar el 2001 amb Camille 
Decourtye. Entre els seus 
muntatges més aplaudits figuren Le 
sort du dedans i Bechtout. 


