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El cine Alhambra 

continua tancat a 

l’espera de l’informe 

sobre les esquerdes
La Garriga

La detecció, la setmana 
passada, d’unes esquerdes 
en el ràfec de la façana de 
migdia de l’edifici del cine-
ma Alhambra de la Garriga 
va obligar a tancar la sala, 
que aquest cap de setmana 
continuarà sense activitat 
cinematogràfica. Dilluns ja 
es van preparar les bastides 
per aproximar-se al lloc on 
es van veure els desperfec-
tes i durant la setmana una 
empresa especialitzada hi 
ha treballat per fer-ne una 
primera avaluació. De tota 
manera, els resultats defini-
tius dels danys i de les possi-
bles solucions per arranjar-ho 
no es podran determinar fins 
d’aquí a uns dies. L’edifici 
del cinema Alhambra es va 
construir fa 100 anys. Les 
activitats previstes per a 
aquest cap de setmana han 
quedat ajornades: una sessió 
organitzada per la Fundació 
Fornells-Pla i Conxa Sisque-
lla, i l’acte final de cloenda de 
la campanya SOS Alhambra.

Es presenta la revista 
‘Vallesos’, amb un 
especial de Xammar

L’Ametlla del Vallès

El sisè número de la revista-
llibres Vallesos es presenta 
aquest divendres a les 8 del 
vespre a la Sala Polivalent 
de l’Ametlla. La publicació 
inclou un dossier dedicat al 
periodista ametllatà Eugeni 
Xammar, en el 125è aniversari 
del seu naixement. A més, 
té una carpeta central sobre 
Pobles que van ser, un conte de 
l’escriptora Isabel-Clara Simó, 
una entrevista al periodista 
molletà Jaume Barberà, i per-
fils de vallesans com Jaume 
Arnella, Neus Ballús, Núria 
Albó, Pol Amat, Jaume Farré o 
Marta Carrasco. En la presen-
tació hi participaran algunes 
persones que recordaran Xam-
mar com Pere Giol, Lourdes 
Tanyà, Jordi Puig, Genís Tura 
o Albert Benzekry.

L’Escola de Música 
de Caldes homenatja 
Josep Maria Ruera

Caldes de Montbui

L’Escola de Música Joan Valls 
de Caldes celebra aquest 
divendres a les 8 del vespre un 
concert homenatge al músic 
granollerí Josep Maria Ruera, 
coincidint amb Santa Cecília. 
El professor Rafel Sala ha 
impulsat aquest concert en 
què professors i alumnes de 
Joan Valls faran un monogrà-
fic vocal i instrumental dedi-
cat a la trajectòria de Ruera.

El guardó reconeix la trajectòria del pallasso de Sant Esteve de Palautordera

Tortell Poltrona s’emporta 
el Premio Nacional de Circo
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Tortell Poltrona porta tota la vida dedicada al circ

Tortell Poltrona (Jaume 
Mateu) ha estat guardonat 
aquesta setmana amb el Pre-
mio Nacional de Circo que 

atorga el Ministeri de Cultu-
ra. El reconeixement coinci-
deix amb el vintè aniversari 
de Pallassos sense Fronteres, 

una ONG de la qual va ser fun-
dador i president. El pallasso 
de Sant Esteve parla d’aques-
ta experiència.

Sant Esteve de P.

T.T.

El pallasso Tortell Poltrona 
(Jaume Mateu) ha rebut un 
nou reconeixement a la seva 
trajectòria artística amb l’ob-
tenció del Premio Nacional 
de Circo 2013, que atorga el 
Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports. El jurat li ha 
concedit el premi, dotat amb 
30.000 euros, “per la seva 
aportació al món del circ, a 
través d’una dilatada trajec-
tòria en la qual destaquen 
projectes desenvolupats con-
juntament amb Montserrat 
Trias com la cofundació de 
Pallassos sense Fronteres, 
la creació de Circ Cric i la 
intensa labor de captació de 
nous públics a través del pro-
grama Un dia al circ”. A més, 
ha destacat “la constant i 
intel·ligent conjunció de for-
mes clàssiques i modernes”.

Poltrona va rebre la noti-
ficació del premi aquest 
dilluns quan estava a l’aero-
port a punt d’embarcar per 
anar l’Equador, on fa unes 
actuacions solidàries. La seva 
dona i companya de feina, 
Montse Trias, reconeixia que 
aquest any no s’esperaven 

gens el premi. “Després de 
la sorpresa inicial va arribar 
la satisfacció. Tot i que a 

Catalunya tant el Circ Cric 
com Tortell Poltrona són 
molt coneguts i representen 

ja un emblema, a l’Estat espa-
nyol és una mica diferent, 
tot i que els seus projectes 
han traspassat sempre fron-
teres i són coneguts arreu 
d’Europa”, ha explicat Trias. 
“Crec que és un premi que 
es mereixia. Sempre hem fet 
aquesta feina pensant que 
és cultura, i reconeixements 
com aquest sempre ajuden”, 
ha afegit. 

Aquest guardó coincideix 
precisament amb la celebra-
ció del vintè aniversari de 
l’ONG Pallassos sense Fron-
teres, i després s’haver rebut 
altres guardons com la Meda-
lla al Mèrit Cultural Palestí 
per la seva tasca amb aquesta 
ONG, el Premi Especial de 
Circ de la tercera edició dels 
Premis Max, o el Premi Naci-
onal de Cultura 2005 de la 
Generalitat. Jaume Mateu 
també va ser proclamat 
Vallesà de l’Any l’any 2009, 
en la iniciativa que organitza 
EL 9 NOU. En l’àmbit comar-
cal també es va emportar el 
premi Xammar a Gent de la 
Cultura d’Òmnium Cultural 
del Vallès Oriental el 2008.

Poltrona va fundar el Circ 
Cric el 1981, i el CRAC, el 
1995.

Tortell Poltrona és l’ànima de Pallassos sense Fronteres, que celebra 20 anys

Circ de felicitat en moviment
Sant Esteve de P.

Laia Coll

“Em vaig quedar de pasta 
de moniato. Vam veure que 
els pallassos érem capaços 
de trencar amb la violència 
i amb la desesperança”. Així 
recorda, Tortell Poltrona, el 
primer viatge en un conflic-
te bèl·lic. Va ser a la guerra 
dels Balcans. Era el febrer 
de 1993 i va ser el pas previ 
per fundar, juntament amb 
la seva parella artística i tam-
bé dona, Montserrat Trias, 
Pallassos sense Fronteres. 

Des d’aleshores han passat 
20 anys que han donat com a 
fruit 708 expedicions, 10.707 
espectacles en 98 països dife-
rents per donar somriures, 
felicitat i una espurna de 
llum en llocs en què la guerra 

o els desastres naturals s’ho 
han emportat pràcticament 
tot. Tortell Poltrona és l’àni-
ma d’aquest circ de felicitat 
en moviment. 

El pallasso no va inventar 
res –recorda ell mateix: “Vaig 
veure una foto d’un pallasso 
treballant als refugis antia-
eris de la Guerra Civil espa-
nyola”. De fet, el viatge als 
Balcans és a proposta d’una 
escola de Barcelona. Sí, però, 
que ha estat l’artista que ha 
encomanat les ganes de fer 
aquesta tasca a molta gent. 
Ho demostren les 11 seccions 
que hi ha a diferents llocs 
del món de Pallassos sense 
Fronteres, sent l’espanyola 
la més activa. “Estic content 
de tota la gent que s’ha a 
ajuntat al voltant d’aquesta 
idea. Les més de 10.000 actu-

acions no les pots fer sol. Em 
sento cofoi per haver estat 
capaç d’encomanar aquestes 
ganes”, diu. 

La puça és el número infal-
lible. Fer circ aquí o allà, 
explica, és molt similar: “Més 
o menys fem el mateix. Si en 
un país està mal vist baixar-
te els pantalons, aleshores no 
ho fas”. El pallasso suma més 
d’una quarantena d’expedi-
cions i assegura que és molt 
difícil explicar les sensacions 
que es tenen. “Quan un és 
refugiat ho ha perdut pràc-
ticament tot. Com que no hi 
ha res, l’artista es converteix 
en un personatge brutal. A 
Sri Lanka vam actuar una 
setmana després del tsunami 
en un institut que, de 1.500 
nens, en quedaven 700. Va 
ser heavy, va costar arrencar 

però després va funcionar. 
El director ens va dir que 
fins la nostra actuació només 
podien parlar de la mort i, en 
canvi, aquell moment podien 
parlar de la vida gràcies a 
nosaltres”, explica. Tortell 
Poltrona ressalta que el més 
impactant és que t’adones de 
la capacitat que es té com a 
ser humà.

“Quan vas a aquests llocs 
hi has de tornar. És com 
una droga. Malauradament, 
les subvencions han anat 
baixant, baixant, baixant, 
baixant... i s’han quedat a 
zero. Hem passat de 30 a 15 
expedicions per any.  Espe-
rem establitzar-ho. Imagina 
el grau de desesperació d’una 
mare per agafar el seu fill i 
posar-lo a travessar el Sàha-
ra”, comenta.


