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Unes 240 fotografies i una
vintena de textos escrits
per persones vinculades al
món del circ resumeixen
els 25 anys de trajectòria
d’un circ que, amb el lide-
ratge de Jaume Mateu
(Tortell Poltrona), pretén
situar aquest gènere en el
lloc que li pertoca: «Falta
equiparar el circ amb la
resta de les arts escèni-
ques; amb el mateix teixit,
artistes, circuit i també
amb la pedagogia necessà-
ria», explicava ahir Tortell
Poltrona en la presentació
del llibre El fascinant món
del Circ Circ (Viena Edi-
cions).

La història del Cric co-
mença a la dècada dels
anys vuitanta, quan els
germans Poltrona surten a
la palestra fent espectacles
de carrer. Al 1981 comen-
cen ja les primeres gires
del Circ Cric, que aviat tin-
drà noms propis d’artistes
i col·laboradors com els
mateixos germans Claret i
Tortell Poltrona, la Senyo-
reta Titat, el Doctor Soler,
Vitore i Nani, Boni i Caro-
li i Los Los, Los Galindos.
El 1995 comença una altra
etapa, amb la creació del
Centre de Recerca de les
Arts del Circ, l’empresa
que aixopluga el Cric.

El món fascinant del
Circ Cric recull les aporta-
cions que han fet tots
aquests personatges per
bastir la companyia i els
moments més significati-
us dels seus espectacles.
En el volum es reuneixen
els comentaris i reflexions
dels seus protagonistes
–Jaume Mateu (Tortell

Poltrona) o Montserrat
Trias (la Senyoreta Titat)–
fins a molts altres artistes i
tècnics que hi han col·la-
borat al llarg d’aquests
anys, com Leo Bassi, Jordi
Juanet, Manel Trias, Víc-
tor Ammann, Josep Ven-
tura i Marceline Kahn, en-
tre d’altres. També inclou
aportacions teòriques de
directors d’escena com
Michel Cerda, Raffaele de
Ritis o Joan Maria Gual.

«El circ no és per veu-
re’l, és per viure’l. Hi pots
anar amb els pares i amb
els fills», deia ahir Poltro-
na, quan presentava, tam-

bé, l’inici d’una altra gira
que va començar el cap de
setmana passat al parc de
la Ciutat de Tarragona, on
encara oferiran tres ses-
sions més: dissabte a les
set de la tarda i diumenge a
les dotze del migdia i a les
sis de la tarda. La gira con-
tinuarà després a Cambrils
(24 i 25 de febrer), Reus (3
i 4 de març), Valls (10 i 11
de març) i a Vilafranca del
Penedès (17 i 18 de març).

El nou espectacle inclou
números renovats però
amb la mateixa estructura
habitual del Cric, que pas-
sa bàsicament per les ac-

tuacions de pallassos i co-
mediants, trapezistes, ma-
labaristes, il·lusionistes, i
músics. «Proposem una
altra manera d’entendre el
circ: més teatral, sense ani-
mals i donant molta im-
portància a la música en
directe», va destacar Pol-
trona, que va voler remar-
car que «el públic ha de sa-
ber discriminar entre el
circ que ven fum i el que
realment ofereix una pro-
posta» digna.

De bracet amb el Lliure
Pep Garcia, responsable
de la gira de la companyia,

va confirmar ahir que el
circ també s’ha marcat tres
actuacions especials: a
Menorca (a l’estiu), a Per-
pinyà i, a l’octubre, a Bar-
celona, on prepararan una
coproducció amb el Teatre
Lliure de la qual encara no
va voler donar detalls:
«Volem treballar junts el
Cric i el Lliure, però ens
hem d’asseure per veure
com ho perfilem», va dir.

Poltrona també va reite-
rar ahir la seva voluntat de
crear un circ estable a Bar-
celona, on no existeix des
que l’any 1947 va desapa-
rèixer l’únic que hi havia.

Un quart de segle reivindicant el circ
Tortell Poltrona va presentar ahir a Tarragona el llibre que recull la trajectòria de 25 anys del Cric

Montserrat Trias (la Senyora Titat), Tortell Poltrona i Pep Garcia, ahir, a la llibreria Abacus de Tarragona. / JUDIT FERNÀNDEZ

� Coincidint amb l’inici de la nova gira del
Circ Cric a Tarragona (on encara es podran
veure tres funcions aquest dissabte i diumen-
ge), Tortell Poltrona va presentar ahir a la ciutat

CARINA FILELLA / Tarragona el llibre que recull el primer quart de segle
d’aquesta companyia que no es cansa de re-
ivindicar «el circ com a cultura». «Fa 25 anys
que reivindiquen el circ com un espectacle que
no té fronteres ni barreres, i en el qual se sumen

totes les arts escèniques: música, teatre, dan-
sa...», va dir ahir Tortell Poltrona a la llibreria
Abacus, on va presentar El fascinant món del
Circ Cric. El llibre aplega una vintena de textos
de persones vinculades amb aquest camp.

� La candidatura de Tar-
ragona a Capital Europea
de la Cultura 2016 rep ca-
da cop més suport. Ahir va
ser l’empresa de gestió de
recursos humans Adecco
la que va signar un conveni
de col·laboració amb l’en-
titat organitzadora. Amb
aquest acord, de tres anys
de durada, Addeco es

compromet a col·laborar i
a participar en la difusió
dels diversos actes cultu-
rals organitzats en aquest
motiu. Xavier Tudela, res-
ponsable de l’organitza-
ció, i el regidor de Cultura,
Albert Vallvé, es van mos-
trar convençuts que Tarra-
gona serà «una de les dues
ciutats finalistes» que es
designin l’any 2010.

C.F. / Tarragona

La candidatura de
Tarragona 2016 obté
suports d’empreses

Signatura del conveni, ahir, a l’ajuntament de Tarragona. / ROSA BONCOMPTE

L’IES Pere Martell
participa en el
festival Curt
Ficcions
� Tarragona. El festival
de curtmetratges Curt
Ficcions, que es desen-
volupa a Madrid i a
Barcelona des del 25 de
gener passat i fins al 8
de març, ha organitzat
enguany una classe ma-
gistral sobre Els mer-
cats alternatius per a
joves creatius en for-
mat audiovisual. En la
classe, que ahir va im-
partir Andrés Morte,
creador i agitador cul-
tural, als cinemes Icaria
de Barcelona, hi van
participar alumnes de
l’IES Pere Martell de
Tarragona, que van
projectar el treball au-
diovisual Making off: el
primer curtmetratge.
/ EL PUNT.

El termini per al
concurs
fotogràfic de
Salou, obert fins
al 2 de març
� Salou. Els participants
al XIII Concurs Foto-
gràfic de Salou tenen
temps fins al 2 de març
per presentar les obres,
que poden ser de temà-
tica lliure. Es pot pre-
sentar un màxim de
cinc fotografies per
concursant, amb una
mida lliure i muntades
obligatòriament en un
suport de cartró rígid de
40 x 50 centímetres. El
veredicte del jurat es fa-
rà públic el dia 11 de
març, a la Torre Vella
de Salou (12 h), tot i
que el premi es lliurarà
durant l’acte inaugural
de l’exposició que re-
unirà les millors imat-
ges presentades (en una
data que encara no s’ha
concretat). Els premis
estan dotats entre 150 i
400 euros segons les
categories. / EL PUNT.

Joseba Irakozi
actua al Groove
Bar de Tarragona
� Tarragona. El basc Jo-
seba Irakozi actuarà de-
mà, dijous, al Groove
Bar de Tarragona (21
h), on portarà un cop
més els ritmes folk i ex-
perimentals. Tokian to-
kiko, Folk me, latzana i
Gizona zakur egin zen
són alguns dels darreres
treballs discogràfics
d’aquest músic que
canta en euskara. / EL

PUNT.


