
espectacles 6 D’ABRIL DEL 2014 67DIUMENGE

La gent del circ seria imbatible en 
una competició d’entusiasme amb 
la parella Jaume Mateu (Tortell Pol-
trona)-Montserrat Trias al capda-
vant del grup. I amb diferència. No-
més a dos bojos apassionats com a 
ells se’ls acudeix muntar a la fal-
da del Montseny, a Sant Esteve de 
Palautordera, un festival de llar-
ga durada que va viure ahir la se-
va posada de llarg amb l’actuació 
d’Albert Pla –«un pallasso musi-
cal», segons Poltrona– i Diego Cor-
tés a la carpa del Circ Cric. Hores 
abans, Judit Farrés hi havia presen-
tat l’espectacle infantil Pomelo.
 Seran més de tres mesos d’ac-
tivitat cada cap de setmana en un 
festival que, com recorden els seus 
organitzadors, no rep subvenci-
ons i compta amb patrocinadors 
tan particulars com la cervesa del 

Montseny. L’activitat a la carpa no 
pot resultar més variada amb el pro-
grama per a les escoles, un campus 
d’arts escèniques per a joves de 16 a 
20 anys, unes colònies d’estiu amb 
tallers, dues fires de circ (a l’abril i 
al juny) i el festival pròpiament dit. 
Amb el circ, és clar, com a eix fo-
namental de la proposta. Però no 
l’únic.

Sopar amb Escarlata Circus

En l’apartat d’espectacles escènics, 
el mateix Tortell Poltrona (Premio 
Nacional de Circo del 2013) presen-
tarà la seva última creació, Bemoll sos-
tingut, al costat del Circ Cric. Música, 
poesia, acrobàcies i pallassos són els 
ingredients del còctel. El Circ Cric 
tornarà a entrar en escena el 20 de 
juny en una festiva i alegre reunió 
amb La Troba Kung-Fú de Joan Garri-
ga, tot un èxit l’any passat.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
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33 Circ i música 8 Tortell Poltrona i Joan Garriga (La Troba Kung-Fú) reeditaran la seva festiva fusió.

                              

 Escarlata Circus protagonitzarà 
el 26 d’abril una altra curiosa tro-
bada amb el poeta Josep Pedrals a 
Sopar de pedres, un títol no metafò-
ric, ja que l’espectacle oferirà un so-
par per a 80 comensals. Víctor Alva-
ro interpretarà el monòleg Krapp, 
de Beckett, i Elegants desplegaran el 
seu Cabaret Elegance. El buit de l’altre, 
de Baró d’Evel (Camille Decourtye i 
Blai Mateu), serà el 16 de maig un al-
tre dels plats més esperats.

 Aquesta quarta edició suposarà 
també la recuperació del Festival 
Internacional de Pallasses (del 23 
al 25 de maig), que es va celebrar a 
Andorra entre el 2001 i el 2009 so-
ta l’impuls de Tortell Poltrona i Pe-
pa Plana. Cinc anys després, la sala 
Almazen col·labora en una mostra 
amb artistes tan qualificades com 
la mateixa Pepa Plana, l’australia-
na Nola Rae, la sud-africana Karol 
Green o Marta Carbayo. H

Festa al 
Montseny
El Circ Cric obre un festival de llarga durada, 
fins al 13 de juliol, amb el circ com a gran eix 

El festival de 
pallasses, celebrat 
a Andorra fins al 
2009, reneix en 
la seva oferta
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