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El fill de Tortell Poltrona neix
com a pallasso a la fira Trapezi

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

P
er motius tant artístics com
personals, la Fira del Circ
Trapezi que aquesta nit
s’inaugura a Reus té un

protagonista: Blai Mateu Trias (Bar-
celona, 1979). El fill de Jaume Ma-
teu, més conegut com a Tortell Pol-
trona, debuta com a solista a Cata-
lunya amb una obra –avantguardis-
ta ja des del títol, Ï– que confronta la
figura del pallasso amb una realitat
dramàtica, l’exili republicà a França,
els èxodes forçats de la humanitat i
el seu propi.

Fa molt de temps que Mateu se’n
va anar a estudiar a França. Llavors
tenia 18 anys, i ara acaba de complir
allà els 28. Al cap d’una dècada fora
de Catalunya i després de graduar-se
al Centre de les Arts del Circ de
Châlons-en-Champagne, fins i tot li
costa parlar de l’espectacle en la se-
va llengua materna, el català. «Sento
un buit i, quan torno, res és com
abans. Ara baixo a Catalunya amb la
sensació que hi vaig a alliberar algu-
na cosa –explica per telèfon des de
Tolosa, on viu amb la seva compa-
nya i la seva filla–. ¡És excitant! Po-
dré sortir i parlar en català. Sembla
poca cosa, però per a mi és molt».

A l’impacte emocional del seu re-
torn, s’hi afegeix el fet que l’obra
tracta un tema bastant dur, que és el
seu primer solo –fins ara actuava
amb el col.lectiu francès Baro d’evel
Cirk– i, potser el més important,
que debuta com a pallasso amb
identitat pròpia. «Si em dedico a
això és per culpa del meu pare i de la
meva mare. Però només ara estic
naixent com a pallasso. Jo tinc 28
anys, no en fa 50 que m’hi dedico,
com el meu pare, i encara no tinc
un pallasso format».

LA IDENTITAT / La lletra i amb dièresi
que dóna títol a la funció es refereix
al seu nom. En francès, Blai sense
dièresi es pronuncia ble, de manera
que la persona perd la seva identitat.
Mateu es va passar gairebé dos anys
pensant i donant forma a l’especta-
cle i set mesos més assajant-lo, un
temps que saben valorar a França,
on les ajudes al circ han convertit el
país en una potència mundial
d’aquest art escènic. «He fet Ï per tre-
ballar a Catalunya, a casa. Però és
difícil. Aquí no es reconeix el circ
com a art escènica com sí que es fa
amb el teatre i la dansa».

En aquests últims mesos, Ï s’ha
presentat en 15 localitats franceses.

«L’estrena va ser heavy –recorda–. Era
tot molt nou per a mi i fins i tot te-
nia lumbago. Hi havia els meus pa-
res, el meu avi, les famílies dels exi-
liats republicans que van ser tan
maltractats a França. Va ser dur». ¿I
què li va dir el seu pare? «Suposo
que estava emocionat de veure el
seu fill com a fill i, per l’altre costat,
de veure que desenvolupo el
meu estil i no el seu. I va
coincidir amb altres

catalans que era molt valent per
tractar el tema de l’exili d’aquesta
manera. No acabo d’entendre per
què. Potser a Catalunya encara pe-
sen coses i jo, pel fet d’haver-me’n
anat, he pogut tocar el tema sense
opressions. Estic bastant intrigat».

Un altre dels interrogants que
ahir li voltava pel cap mentre pre-

parava les maletes era com reac-
cionarà Reus davant un especta-
cle «que no és exactament circ,
ni teatre, que és potser més dra-

matúrgic però que només l’hauria
pogut fer un artista de circ». Dissab-
te a la nit, quan s’acabi la seva ac-
tuació d’una hora al Teatre For-
tuny, haurà sortit de dubtes.H

El festival de Reus presenta la seva obra ‘Ï’, basada
en l’exili republicà i en la seva experiència a França

«Baixo a Catalunya amb la sensació que hi allibero
alguna cosa», diu Blai Mateu, que viu a Tolosa

L’ORIGINAL DEBUT AL CIRC D’UN ARTISTA AMB ANTECEDENTS FAMILIARS

ALEXANDRA FLORINTIN

33 Blai Mateu, en l’espectacle avantguardista que presenta a Reus, i a la dreta, el 1982, al programa Els pallasos, de TVE a Catalunya.

Un grapat de bons espectacles
RECOMANACIONS

33 Uns quants espectacles desta-
quen entre els 160 que integren el
cartell de la Fira del Circ Trapezi
que se celebra a Reus des d’avui
fins diumenge que ve. Gairebé
tots fan funambulisme en aquella
estreta línia que separa el circ
d’altres arts com el teatre o la
música.

33 A més de Ï, es podrà veure Et
la caravane passé..., un espectacle
sobre els saltimbanquis nòmades

basat en acrobàcies i en manipu-
lació d’objectes. Parfums d’Est,
del grup Rasposo, també té ac-
cent francès i un nexe d’unió amb
la música zíngara. El públic podrà
apreciar com es viu en aquesta
tribu transhumant.

33 Circo de la sombra, proposta
romàntica que uneix artistes de
Catalunya, la Rioja, Itàlia i França,
és una de les coproduccions de
Trapezi. Es tracta d’un homenatge
als vells circs del XIX. Sense obli-
dar els coloristes acròbates tan-
gerins de Taoub. E. H.

33 Imatge de
l’espectacle de Taoub,
uns coloristes acròbates
de Tànger.


