
“Actuar amb l’Albert és com 
menjar caragols: 

no en tens mai prou!”

TORTELL POLTRONA
Pallasso. Ha actuat a l’Auditori de Lleida junt a Albert Pla: ‘PP: Poltrona-Pla’

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

Recordo, ja fa 
molts anys, en 
una de les visi-
tes que el Circ 
Cric va fer a 
Lleida, veure el 
Jaume Mateu, 
un ja reputadís-
sim Tortell Pol-
trona, enlairat 
en un dels fa-
nals de Rambla 
Ferran penjant 
una bandero-
la anunciant 
l’espectacle. El 
nostre pallasso 
de referència, 
que ha voltat 
per tot el món portant rialles solidàries a in-
fants de països amb dificultats, es torna enca-
ra més juganer amb l’Albert Pla, cantautor in-
classificable, controvertit i genial. Han actuat 
a l’Auditori i, a jutjar per com es diverteixen 
a l’escenari, l’espectacle serà de llarg recorre-
gut. Poltrona baixa de la moto, es treu el casc 
i ens truca, disposat a l’entrevista, amb la seva 
inconfusible veu nasal, com si mai es treiés el 
nas de pallasso. Potser és aixó.

L’Albert i vostè ja es coneixien.
La relació entre nosaltres ve de molts anys enrere, 
perquè el 1991 vam coincidir en la discogràfica en 
què tots dos treballavem. Sempre m’ha agradat 
l’Albert, perquè és un pallasso que expressa les se-
ves emocions i les seves sensacions a partir de la 
música i la lletra de les seves cançons, que són po-
esia. El pallasso, en definitiva, és un poeta estètic, 
que fa aflorar les emocions de qui el veu. La més 
comercial és la rialla, però en l’espectacle volem 
ensenyar tendresa, il·lusió, gelosia... tot allò que 
mou l’ésser humà.
I va sorgir la possibilitat de fer alguna cosa junts.
Amb l’Albert hem anat fent coses al CRAC (Centre 
de les Arts del Circ) al Montseny i ens vam decidir 

a fer aquest es-
pectacle a dos, 
gairebé com un 
joc. I no hem pa-
rat de fer bolos! 
És quan som a 
classe a l’escola 
i el mestre diu: 
“Ara pati!” I el 
pati és anar a ju-
gar amb l’Albert, 
perquè no saps 
mai per on et 
sortirà, però si-
gui el que sigui, 
estarà bé.
El deixa fer de 
pallasso, a l’Al-
bert.

I ell a mi de músic cantant, però no sé qui és més 
cantant i qui és més pallasso (riu). 
Els seus perfils artístics són molt diferents.
Molt. Busquem dins de tot plegat el sentiment, en 
definitiva, aquell que se sent a la boca de l’estó-
mac, intuïtiu i que ens ve de bell antuvi. Les per-
sones més capaces de demostrar el que senten 
són els infants –que no diuen mentides fins que es 
fan adults, que és quan s’adulteren– els bojos, els 
borratxos i els pallassos. L’Albert i jo ens hi podem 
incloure...
L’espectacle és per a tots els públics.
És de comprensió universal. Quan ens posem a 
cantar i a tocar, sona molt bé. I quan ens posem 
a fer l’ase també. No pararíem, és com menjar ca-
ragols!
Teniu un guió fet però hi ha molta improvisació...
Jo diria (riu) que un 30% és guió, un altre 30 és la 
resposta del públic, l’altre 30 és la improvisació i 
el 10% restant és tot que passa de forma inespe-
rada...
Tots dos tenen arrels ponentines.
Sí. L’Albert a Isona i jo a Torres de Segre. El públic 
de Ponent sou molt conscients de la vostra condi-
ció geogràfica, per això venim amb tantes ganes. 
Sou molt especials.
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Sense cap mena de dubte, la plu-
ja va ser la protagonista de la jor-
nada matinal d’ahir de les Festes 
de Maig. Així, el patac d’aigua que 
va caure en ple acte d’homenat-
ge al patró de la ciutat, Sant Anas-
tasi, va fer que tothom es refugiés 
el millor que va poder. Des de la 
Paeria, els funcionaris van sortir 
paraigües en mà per intentar tro-
bar l’alcalde, però tot i que el van 
anar a rescatar, Àngel Ros i el seu 
seguici ja s’havien aixoplugat con-
venientment...
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El club ha trobat en Rastreator.com 
un espónsor que destinarà 8.000 
euros al reeixit infantil femení, di-
ners que aniran a promocionar la 
formació esportiva de l’entitat.

La Guàrdia Civil investiga si Iberdro-
la va manipular el preu de l’electri-
citat al mercat majorista al final de 
2014 arran d’una denúncia presen-
tada per la Fiscalia Anticorrupció.

L’Audiència Nacional l’ha processat 
a ell i a una trentena de directius 
per la sortida a borsa de l’entitat, 
en entendre que es van falsejar els 
comptes anuals i frau als inversors.
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Truita a la 
francesa
Aquests dies de ressaca po-
lítica a França, el terrabastall 
post eleccions presidencials 
és considerable. Els gals ja no 
saben on comença i acaba un 
partit polític. Oui! Va guanyar 
Macron. Oui! Va perdre Le 
Pen. Però l’extrema dreta s’ha 
ancorat en el paisatge polític 
francès i té la intenció de que-
dar-se. Oui! Mélenchon es va 
colar a la segona volta amb el 
vot blanc o nul (prop del 9%): 
Ni Guatemala ni Guatapeor. Els 
extrems es toquen? Et pregun-
taves, amic, fora de lloc. Oui! 
Igual que les relacions d’amor i 
odi, és toquen, donen el tomb 
i s’entortolliguen. Ja es va veu-
re durant la campanya. Ara, els 
moviments d’escacs s’intensi-

fiquen. Macron ha de fer una 
truita a la francesa i té moltes 
gallines ponedores fent cua 
davant la seva porta. Per cert, 
qui és Macron? Macron. Què 
hi ha darrere el moviment ma-
cronià? Macron. Ell fa i desfà. 
D’on treurà els ous per formar 
govern? On són els partits tra-
dicionals? Pardon? Qu’est-ce 
que c’est? El PS fa malves. El LR 
(antic UMP rescalfat) s’esmico-
la. El FN vacil·la. El PCF no es vol 
sotmetre. I aprofitant l’obso-
lescència dels partits, el trans-
fuguisme es posa en marche! 
Valls, el primer. El problema, 
per Macron, serà l’oposició ex-
trema, per l’esquerra i per la 
dreta. A l’Assemblée i al carrer, 
la truita està servida. 

El problema, per 
Macron, serà 
l’oposició extrema, per 
l’esquerra i per la dreta
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