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Entrevista: Tortell Poltrona Ha decidit aturar la gira del Circ Cric per
tot el país a fi d’evitar una fallida provocada per la falta d’un marc legal

“Hem hagut de fer fora
tota la companyia”

Andreu Gomila
BARCELONA

L’alma mater del Circ Cric, Jaume
Mateu, o Tortell Poltrona, ha deci-
dit aturar la girar a causa dels pro-
blemes sorgits arran de la inexis-
tència d’una legislació que reguli el
sector del circ a Catalunya, com ex-
plicava l’AVUI ahir. Aquests últims
cinc anys de voltar pel país han
estat un autèntic viacrucis per al
Cric, amb múltiples entrebancs.
Ells, que són Premi Nacional de Cul-
tura 2005, han hagut de començar
un espectacle sense llum i sense
aigua. Mateu explica el seu calvari.

¿L’aturada de la gira és un pols amb
l’administració local?
És un pols contra nosaltres matei-
xos. La gent que fem circ en
aquest país estem confosos amb
unes activitats que s’han anome-
nat circ durant molts anys, i que
no ho són ni ho han estat mai, i
que moltes vegades són una acti-
vitat fraudulenta. Aleshores això
és un pols que volem agafar i dig-
nificar, igual que ho hem aconse-
guit fer a molts altres llocs del
món. El primer circ contemporani
que es munta al món mundial va
ser el Circ Cric, el 1981. Vam ser
els primers que no veníem de la
línia directa del circ tradicional
que vam sortir amb carpa.

Per què creu que no existeix enca-

ra una llei de circ?
Hi ha un projecte de llei, presen-
tat pel senyor Benach quan enca-
ra no era president del Parlament.
Segurament que coses com l’Esta-
tut, o la política antiterrorista,
tenen prioritat.

Vostè s’ha trobat amb Joan Manuel
Tresserras. Quina actitud ha perce-
but del conseller de Cultura i Comu-
nicació?
La receptivitat per part d’en Tres-
serras és bona. El que falta és
dotar tot això d’una sèrie de pro-
tocols. Que en un país no hi hagi
ni tan sols un cens dels circs que
estan treballant, quan les compe-
tències culturals són absoluta-
ment nostres, és un acte de deixa-
desa.

¿En quines condicions estan obli-
gats a treballar?
Les condicions en què treballa el
circ ja són, per se, bastant al límit.
Nosaltres estem a la mercè del
vent, de la pluja, de la calor. En
aquests cinc anys que portàvem
de gira hem fet 108 muntatges,
amb una vela de 33 metres de dià-
metre i una capacitat de mil pla-
ces. Tot això es mou a mà. I darre-
re d’això, hi ha mil problemes. El
problema més gran és que no hi
ha un protocol únic. No hi ha una
fórmula única, i això que l’Associ-
ació de Professionals del Circ de
Catalunya ha fet tot un dossier,

Tenen problemes econòmics?
Hem hagut d’acomiadar tota la
companyia.

Si el problema no es resol, ¿pensen
aturar les gires per sempre?
Ens veiem incapaços, amb aques-
tes condicions, de seguir mante-
nint un circ que tingui una im-
plantació territorial d’aquestes
característiques. Si, una setma-
na abans d’anar a Reus, no
podem posar la nostra comunica-
ció, ja saps el que passarà: la gent
no vindrà perquè no sabrà que hi
som. I si la gent no ve i no tenim
ingressos de guixeta, no podem
pagar a final de mes.

Deia que hi ha circs que actuen en
la semidelinqüència. Per què
passa, això?
A Tarragona ens van robar la nos-
tra publicitat, vam anar a la co-
missaria de Policia Nacional a de-
nunciar-ho, i ens van dir que això
era una cosa entre nosaltres, que
ells no hi entraven. Als nostres
cartells, aprofitant el nostre nom,
ens han enganxat publicitat d’al-
tres circs... Tot això hauria
d’estar penalitzat.

¿El circ a Catalunya pot acabar-se,
si no se soluciona tot això?
Espero que no. Però potser haurà
de canviar de format. Haurem de
treballar, únicament i exclusiva,
dins de les programacions teatrals.

que ha lliurat a la Generalitat,
sobre com haurien de funcionar
els circs i com funcionen als paï-
sos veïns. Els que fem circ ens tro-
bem amb aquesta gran confusió
que hi ha entre nosaltres i el que
serien los circos, de la dona barbu-
da, etc.

Quina sensació té quan ve a Barce-
lona el Cirque du Soleil i ho té tot
parat?
La sensació és d’impotència. I més
quan nosaltres som els que vam
iniciar el camí que el Cirque du
Soleil ha seguit.

Quins són els principals problemes
que es troben amb els ajunta-
ments?
Tot això és un galimaties. No hi ha
una cosa única. Hi han ajuntament
que ja tenen prohibida expressa-
ment la presència del circ en les
seves localitats. Aleshores, els has
de convèncer perquè ens facin una
excepció perquè som una cosa dife-
rent. Hi han llocs on arribes, i la re-
gidoria de Cultura hi està totalment
d’acord, però la de Via Pública apli-
ca els mateixos criteris que aplica-
ria a una parada de fruita (amb tot
el respecte). No hi ha ordre ni hi ha
concert. I quan aquesta batalla s’ha
portat a terme durant cinc anys, i
et veus amb la impossibilitat de
poder mantenir els contractes de
50 persones, abans d’anar a la
presó, més val plegar.
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N
o direm que l’obra de
Jordi Silva ens va pro-
porcionar la millor nit

teatral de la nostra vida,
però va ser memorable, i
corrobora la bona orientació
del nou format del Projecte
T6 que ha tingut un òptim
nivell en els tres espectacles
produïts, bé que amb inquie-
tants ombres en el full de re-
cursos: la diferència entre el
muntatge fet a la Sala Tallers
del TNC i els realitzats a les
sales alternatives demostra
un greu desequilibri de pro-
ducció que caldrà corregir.

La millor nit de la teva
vida és una àgil comèdia que
té la virtut de la senzillesa, el
sentit de la intriga i un viu
pols dramàtic. Presenta un
recorregut pel procés químic
de l’enamorament, amb la
secreció de dopamina que
provoca el vertigen d’estó-
mac, el titubeig i els nervis de
l’amant que ho omple tot
d’una xerrera incontenible
per dissimular malament el

seu estat d’embriaguesa.
L’inevitable decandiment del
fenomen es visualitza amb la
celebració del primer, segon
i fins al tercer aniversari de la
parella amb un pastís cada
cop més estopenc. En reac-
ció de despit, el xicot aban-
donat puja al carro de la
prostitució imaginativa i es-
devé un professional del
sexe amb història per encàr-
rec, des de la porno clàssica
que demana un lampista o
un bomber fins a l’exhibicio-
nista que reclama un lloc pú-
blic. Els diàlegs destil·len
humor intel·ligent i una certa
llet agra, i la direcció ha po-
tenciat la frescor dels intèr-
prets. Cristina Gàmiz fa la de-
simbolta xicota aparentment
voluble que acabarà pagant
per recomençar-ho tot, i pro-
vocarà un sorprenent final
en bucle; Jordi Andújar és el
desenganyat que aprèn la
lliçó i es nega a cap altra hi-
poteca sentimental, i Mercè
Montalà broda el rol de ma-
dame de la prostitució de
luxe, que no pot evitar caure
de bocaterrosa en el parany
de l’oxitocina, la imprevisible
hormona de l’amor.
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