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El Festival Circ Cric no té un pressu-
post mil·lenari. De fet, ni tan sols té 
un pressupost clar. “No tenim diners 
però tenim amics”, resumeix Jaume 
Mateu, àlies Tortell Poltrona. I el 
que fan cada primavera és convocar 
aquests amics a una macrofesta 
–s’allargarà del 4 d’abril al 19 de ju-
liol– a casa seva, a les carpes del Circ 
Cric varades en una clariana del bosc 
a Sant Esteve de Palautordera.  

La sisena edició d’aquesta pro-
gramació estable arrencarà amb un 
concert familiar, inèdit i que mar-
ca la filosofia de la casa: hi actuaran 
Albert Pla, Joan Garriga (La Troba 
Kung-Fú), Quimi Portet, Judit Far-
rés, Pep Pascual, Oriol Mateu i Tor-
tell Poltrona amb un repertori for-
mat per peces de cadascun d’ells i 
cançons populars. “És important 
que els nostres fills cantin les matei-
xes cançons que els nostres pares”, 
diu el pallasso. Entre el cicle de con-
certs de la programació, destaca 
l’actuació de Sílvia Pérez Cruz amb 
Toti Soler (24 de maig), Manu Guix 
(12 de juny) i un espectacle que ja 
és un clàssic, l’actuació de La Tro-
ba Kung-Fú amb la companyia del 
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Circ Cric (19 de juny). Aquell cap de 
setmana de juny, a més, el Cric aco-
llirà la Festa de l’Acordió, que cele-
bra el desè aniversari de l’Associa-
ció d’Acordionistes dels Països Ca-
talans, i hi haurà activitats de circ, 
animació i música tot el dia. Tam-
bé hi haurà una fira d’espectacles el 
Dia Mundial del Circ (12 d’abril) 
amb més d’una dotzena de compa-
nyies de l’Estat de diferents estils. 

Si bé la música és el tret de sorti-
da, el circ de pista i els pallassos for-
men el gruix del festival. Toti Toro-
nell, Pere Hosta i Tortell Poltrona 
crearan al llarg de diverses sessions 
un espectacle participatiu que hau-
rà de tenir versió definitiva l’últim 
cap de setmana de festival, el 18 de 
juliol. Tortell Poltrona presentarà 
el seu solo Grimègies i l’espectacle 
del Circ Cric, el premiat Bemoll Sos-
tingut, que es podrà veure tretze 
diumenges. Abans d’aquest mun-
tatge es podrà fer un itinerari peda-
gògic pel bosc. També pels paratges 
del Montseny es podrà gaudir d’Un 
bosc de nassos, un recorregut esce-
nificat per la natura.  

Les pallasses mereixen capítol a 
part. L’any passat aquest certamen 
ja va acollir l’ànima del desaparegut 
Festival de Pallasses d’Andorra, en 
col·laboració amb l’Amazen, i en-

guany hi tornen amb la segona edi-
ció del Festival Internacional de Pa-
llasses (del 29 al 31 de maig), que re-
unirà la Premio Nacional Merche 
Ochoa (La Cloti va al Circ), la Premi 
Nacional Pepa Plana (amb el seu 
clàssic shakespearià de nas vermell, 
Giulietta), la Cia Lolita & Corina, les 
brasileres Pé de Vento Teatro, la 
companyia Mercè Framis amb “la 
filigrana” del teatre d’ombres de 
The little circus, o La Bleda amb Tut 
turu tut la princesa.  

I la tercera pota del festival és el  
teatre o circ de sala. Es programa-
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ran quatre perles. L’Àrtica dels 
Ponten Pie, que té lloc en una ca-
sa de fusta a 5 graus de temperatu-
ra (1 i 2 de maig), la companyia 
francocatalana Baró d’Evel de Blai 
Mateu presentarà un duet íntim, 
i els italians Girovago e Rondella 
presentaran un espectacle de tite-
lles d’alt voltatge poètic. El francès 
Circ’Hulon portaran la seva glori-
eta al Montseny. També es podran 
veure les reposicions de les obres 
El casament dels petitburgesos de 
Gataro i l’homenatge a Monti 
Rhum.e

La companyia de Tortell Poltrona munta 
una programació familiar d’abril a juliol 
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Jordi Savall albira el cim de la ‘Passió segons sant Mateu’
pogués sentir. Per aquesta raó, po-
sats a emprendre l’ascensió, és pre-
ferible comptar amb el millor equi-
pament possible. Descomptant un 
parell de solistes discretes (i un de 
subestàndard), Savall tenia les pe-
ces adequades. Le Concert des Na-
tions va tornar a ser l’orquestra cà-
lida i expressiva dels millors dies, 
amb aportacions solistes de gran 
mèrit, començant pels dos concerti-
nos (Manfredo Kraemer i Olivia 
Centurioni), i continuant per flau-
tes, oboès i fagots, i el mateix Savall 
a la viola de gamba, sense oblidar els 
recitatius per Michael Behringer a 
l’orgue i Balázs Máté al violoncel.  

En la Capella Reial de Catalunya, 
preparada per Lluís Vilamajó, hi 
convivien cantants joves que for-
men part de l’acadèmia impulsada 
per la Fundació CIMA amb altres de 
més bregats, conformant un doble 
cor on, per sobre d’una unanimitat 
mil·limètrica, dominava la sensació 
d’estar davant una suma de veus in-
dividuals amb personalitat pròpia. 
Això no va ser cap obstacle perquè 
tant els corals com els grans cors 

Jordi Savall va dirigir per primera vegada la Passió 
segons sant Mateu al Palau de la Música. LORENZO DI NOZZI

que obren i tanquen la Passió tin-
guessin l’amplitud i la cohesió ne-
cessàries, a les quals va contribuir 
l’excel·lent Cor Infantil Amics de la 
Unió dirigit per Josep Vila i Jover. 
Del cor van sorgir els solistes de les 
àries, destacant amb força el contra-
tenor Maarten Engeltjes, amb un 
cant de gran intensitat (com un ado-
lorit Erbarme dich), la soprano Mar-
ta Mathéu amb un extàtic Aus Liebe 
i el baríton Matthew Brook.  

Per què no vam fer el cim? Dife-
rents factors ho poden explicar, co-
mençant pel caràcter general d’una 
versió que no va acabar d’agafar em-
branzida fins a la segona part, quan 
les coses es posen lletges per a Je-
sús. Hi va contribuir que la funció 
fos intermitent i que Savall a vega-
des busca més el preciosisme sonor 
(amb les tonalitats àuries marca de 
la casa) que l’aprofundiment. Però 
tampoc cal posar-se nerviós: ¿algú 
creia que al primer intent ja sorgiria 
una versió definitiva? Aquesta no-
tabilíssima Passió segons sant Ma-
teu per Jordi Savall hauria de ser la 
base per a nous atacs al cim.e
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Les metàfores, ja siguin, 
per posar algun exemple, 
marineres o muntanyen-
ques, tenen els seus riscos 
i poden derivar cap a di-

reccions que no són ben bé les pre-
vistes per qui les enuncia. Ítaca se-
gueix ben lluny, i de l’Everest, de 
moment, només n’hem albirat el 
cim. Això sí, el camp base ja queda 
enrere. La muntanya més alta del 
planeta va ser la imatge que va fer 
servir Jordi Savall per presentar la 
primera versió que dirigeix de la 
Passió segons sant Mateu de Bach. 

La complexitat inherent de 
l’obra, el seu caràcter totèmic i la 
quantitat i qualitat de referents de 
tota mena justifiquen les possibles 
prevencions que el músic igualadí 
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