
PROJECTE PP
Tortell Poltrona i Albert Pla. Teatre
Kursaal de Manresa. 15 de gener.

Vivim una època de revi-
sions, diàlegs i interrela-
cions. En l’àmbit artístic
sorgeixen, així, encon-

tres inesperats com ara el que
aquest diumenge va poder-se
veure al Kursaal de Manresa: el
Projecte PP.  En ell, el clown Tortell
Poltrona (P) i Albert Pla (P) es tro-
ben a dalt d’un escenari per realit-
zar un diàleg que, tanmateix, po-
dria haver sorprès més d’un fa uns
anys, però que en els nostres dies
se’ns mostra amb naturalitat i

sense gaires escarafalls. 
Interpretat ja durant aquestes

festes de Nadal a l’Auditori de Bar-
celona, cal dir que l’interès sobre
el paper no acaba de reeixir en
l’objectiu d’assolir un espectacle
coherent, construït sobre la base
d’una línia de continguts sorgida
de les recerques i/o troballes entre
els dos artistes. Després d’haver-
lo vist, més aviat tot sembla obeir
a un concepte d’aventura circen-
se-musical poc planificada que se
salva, innegablement, gràcies a la
potència a dalt de l’escenari del
binomi. I és, tanmateix, una llàs-
tima perquè Poltrona disposa de
recursos i preparació musicals su-
ficientment amples (sap tocar el
saxofon, l’acordió) per enriquir
molt més l’acompanyament de
les cançons d’Albert Pla, reduïdes,
la majoria de vegades, tan sols a la
seva guitarra acústica. I no cal dir,
és clar, de les prestacions teatrals,

arxiconegudes, del músic de Sa-
badell.

S’assisteix, així, a un espectacle
molt allunyat de les esplèndides
produccions musicals i circenses
a les quals ens tenen habituats els
dos artistes en les seves respecti-
ves carreres per construir un es-
pectacle erigit sobre la base d’un
refregit de les cançons de Pla que
més s’acosten a una estètica in-
fantil (Somiatruites, Qualsevol nit
pot sortir el sol, Pipí, El caganer),
amb alguns dels més coneguts
gags de Poltrona com ara el de Juli
Cèsar i Marco Antonio.

Per l’admiració incondicional
de molts dels que diumenge vam
reunir-nos al Kursaal, programat
com un espectacle familiar, i per-
què no dubtem del talent del bi-
nomi, possiblement les expres-
sions que més defineixen el resul-
tat assolit es trobin en el matei es-
pectacle: ai, ai,ai... que bèstia.

ORIOL PLA EMOCIONA
AL TEATRE DE L’AURORA

«Ragazzo» va dur a l’escenari igualadí l’assassinat de Carlo
Giuliani en la cimera del G-8 a Gènova el juliol del 2001 i va
omplir tres nits seguides en l’estrena de la nova temporada 

RAGAZZO
Direcció i autoria: Lali Álvarez. Intèr-
pret: Oriol Pla. Producció: Cia. Teatre Tot
Terreny. Dissabte, 14 de gener. Teatre de
l’Aurora d’Igualada.

El soroll de les hèlices de
l’helicòpter que controla
el centre de Gènova en-
cara espetega en la ment

dels qui, durant tres nits seguides,
van omplir la platea del Teatre de
l’Aurora el cap de setmana passat
per veure Ragazzo. Una remor de
fons persistent que supervisa el
relat de la vida de Carlo Giuliani,
el jove activista assassinat per la
policia el  de juliol del  en
el transcurs dels aldarulls que van
tenir lloc en una manifestació de
protesta per la cimera del G- que
va col·lapsar la ciutat italiana.

Ragazzo és una peça atrevida
que explica en primera persona
la vida de Giuliani les hores prèvies
al funest desenllaç, que va succeir
dos anys després d’aquella trobada
ministerial de l’Organització Mun-
dial del Comerç a Seattle que va

significar un punt d’inflexió del
moviment antiglobalització. El
text de Lali Álvarez presenta Carlo
com un jove que creu que un
altre món és possible, un noi que
intenta ser algú en una societat
que mira entre incrèdula i indi-
ferent com la política s’allunya de
la gent amb passes de gegant i
exhibeix en públic la seva impu-
nitat. El públic empatitza amb un
individu vital al qual no es pre-
senta amb l’estètica ni la retòrica
de la guerrilla urbana.

No és en va que Ragazzo col·lec-
ciona premis com el Serra d’Or.
Oriol Pla realitza una portentosa
actuació que minut a minut con-
dueix a un final que, no per sabut,
perd intensitat emocional. La dia-
lèctica escenogràfica entre l’in-
terior del pis ocupat i l’exterior
dels carrers genovesos marca el
territori on es cou la tragèdia: l’es-
cenari de la il·lusió i la dissort.

L’obra parla de la perversió de
la democràcia a través de la bio-
grafia de qui, convertit en símbol,
interroga l’Europa caduca que
s’ha venut al capital. El ragazzo
Giuliani és cadascun de nosaltres
quan, exposats a la crueltat del
sistema, intentem dir que no. El
relat d’una vida jove estroncada
colpeix per l’evidència que aquella
mort en presagiava moltes altres.

TEATRE CRÍTICA

Toni Mata i Riu

CRÍTICA ESCENA

Oriol Pérez

Un espectacle per a pe-
tits i per a tots aquells
que per una estona vo-
len tornar a ser petits.

Un projecte amb dos particularís-
sims personatges, Albert Pla i Tor-
tell Poltrona. Això és Projecte PP,
un muntatge escènico-musical
on Pla i Poltrona comparteixen
terreny en un viatge oníric, íntim,
explosiu però, sobretot, humorís-
tic. Projecte PP, que diumenge va
omplir el Kursaal amb  perso-

nes, és una psicodèlica amalgama
de música i d’històries màgiques
amb la complicitat total d’un es-
pectador predisposat a rebre la
proposta de dos monstres escè-
nics. I és que Pla i Poltrona són dos
nens grans murris, entremaliats,
que amb visió infantil i llenguatge
adult, despleguen sobre l’escenari
un món irreal  però acollidor i re-
confortant alhora que convida a
deixar-s’hi portar; la primera peça
compartida a escena, la coneguda
Qualsevol nit pot sortir el sol, ja és
presagi de l’efectivitat d’aquest
duet impossible, d’aquest tàndem
estrambòtic però resolutiu a esce-
na. La recreació que alternen Pla

i Poltrona del Carablanca i l’Au-
gust, els dos tradicionals pallas-
sos, fa un pas més i els dos artistes
la  porten cap un espai de fantasia
que captura la rialla dels més pe-
tits i la momentània regressió in-
fantil dels grans. A la funció de
diumenge no van faltar voluntaris
per pujar a escena o cors per
acompanyar les cançons. Al final,
un clàssic de la vela del Circ Cric,
l’ai, ai, ai que tanca el muntatge i
que, com és tradició, esgota fins al
darrer segon de l’espectacle
abans d’acomiadar-se amb llargs
i sonors aplaudiments i un afec-
tuós agraïment per part de Poltro-
na i Pla.

ASSUMPTA PÉREZ MANRESA

Tàndem de nens grans murris
Albert Pla i Tortell Poltrona, un duet impossible però molt ben avingut,
porten a escena davant de 700 persones al Kursaal l’espectacle «Projecte PP» 
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Tortell Poltrona i Albert Pla en un moment de l’espectacle que es va poder veure diumenge al Kursaal
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AI, AI, AI... QUE BÈSTIA

 Unes 500 persones van assistir, dissabte a la nit al Kursaal, a la Nit dels ge-
nis, la cinquena edició del Festival Internacional de Màgia, que va tenir, entre
d’altres, les actuacions de mags provinents d’Holanda, Corea i Ucraïna.

«La Nit dels genis» atrau uns 500 espectadors

JORDI MIRA

Vladimir és el títol de la novel·la
guanyadora del IV Premi Memo-
rial Agustí Vehí-Vila de Tiana, que
es lliurarà divendres (. h) en
el festival Tiana Negra. L’autor és
Biel Cussó (Barcelona, ), que
publicarà així la seva tercera obra,
la primera incursió en el gènere
negre. Cussó s’ha imposat als al-
tres  participants amb una obra
que el jurat, format per Àlex Mar-

tín, Albert Figueras i Sebastià Ben-
nasar, ha destacat per la barreja
entre gèneres literaris (en aquest
cas amb la ciència-ficció); per l’ex-
cel·lència de la prosa i la fluïdesa
de la llengua; i per focalitzar-se en
una figura diferent com és la d’un
sicari molt singular. Vladimir es
publicarà el setembre coincidint
amb la Setmana del Llibre en Ca-
talà a la col·lecció crims.cat de
l’Editorial Alrevés.

REDACCIÓ MANRESA

Biel Cussó s’endú el quart premi
Memorial Agustí Vehí de Tiana


