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El pallasso Tortell Poltrona en una de les seves intervencions amb Joan Garriga, de La Troba King-Fú, divendres al vespre al Circ Cric
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Noel Jiménez en un moment de l’espectacle

Noel Jiménez sorprèn al cicle Ponent Jove amb ‘Voces’

La màgia és el que compta

Granollers

Josep Barbany

Màgia, efectes d’il·luminació, 
música en directe, teatre... 
Són molts els elements que 
el jove actor i mag de la Gar-
riga, Noel Jiménez, ha volgut 
barrejar a Voces, vist aquest 
cap de setmana dins el cicle 
Ponent Jove. La il·lusió, 
l’energia, les ganes de sor-
prendre i emocionar són 
el que acostumen a moure 
projectes com aquest, en els 
quals aspectes com el ritme o 
la força dramatúrgica, impos-
sibles sense anys d’experièn-

cia, queden en segon terme.
Però seria injust mesurar 

Voces en la mateixa mesura 
que un espectacle professi-
onal. Voces és sobretot un 
espectacle de màgia, en el 
qual se succeeixen un dar-
rere l’altre jocs de cartes 
i efectes diversos, alguns 
realment espectaculars. Tam-
bé funciona molt bé l’ús de 
l’humor, que recorda l’estil 
del mag Lari, i fins i tot les 
coreografies musicals, diver-
tides, i l’ús de la il·luminació 
i la música en directe.

Però l’afany de Jiménez per 
oferir alguna cosa diferent 

és el que converteix aquesta 
proposta en un espectacle 
menys eficaç del que hauria 
pogut ser. Entre truc i truc, 
Jiménez intercala una histò-
ria que l’afecta a ell mateix 
com a mag i que vol posar en 
relleu el problema de l’es-
quizofrènia. Aquest fil con-
ductor, però, no s’entén gaire 
ni acaba de funcionar en 
l’aspecte dramatúrgic, i acaba 
entorpint allò que realment 
atrapa l’espectador: la màgia.

El resultat final és esperan-
çador pel potencial que s’in-
tueix en aquest jove mag i el 
seu sentit de l’espectacle.

El grup de la Garriga actua al Circ Cric de Sant Esteve amb Poltrona i Circo Los

Acrobàcies al so de La Troba

Sant Esteve de P.

Clara Martínez

Es van apagar els llums i a 
l’escenari no hi havia cap 
músic. Tortell Poltrona i Joan 
Garriga van sortir per dos 
dels laterals de la carpa del 
Circ Cric tocant l’acordió i 
interpretant la cançó Ende-
vinalla. No feia falta trencar 
el gel perquè el públic, abans 
que sortissin a l’escenari, ja 
estava eufòric per presenciar 
el gran espectacle de rumba i 
circ divendres a la nit.  

Els músics de La Tro-
ba Kung-Fú es van anar 
incorporant de cançó en 
cançó: Marià Roch al baix, 
Muchacho a la guitarra, Pep 

Terricabras a la bateria, Flor 
Inza a la percussió i veus, 
Luis Arcos, a la guitarra i 
Francesc Capella, al piano. 
Mentrestant, al centre de 
la pista, Poltrona es pintava 
la cara i renegava dels afers 
polítics actuals i de la situa-
ció que viu el país. 

Durant gairebé tres hores, 
La Troba Kung-Fú va revo-
lucionar els assistents del 
Circ Cric amb els temes més 
festius com Loco&Motora, 
Petit rumbero o Les mil i una 
rumbes. Durant tota l’actua-
ció, Tortell Poltrona va anar 
fent petites intervencions 
en què no va faltar el xou de 
les cadires apilades en forma 
de semicercle que aguantava 

amb la barbeta. 
A l’espectacle tampoc hi 

van faltar les actuacions 
i acrobàcies de Circo Los 
(Igor Buzato, Boris Ribas i 
Rosa Peláez) que, amb les 
seves filigranes i amb una 
gran elasticitat, deixaven el 
públic tan bocabadat que La 
Troba quedava una mica en 
segon terme del conjunt de 
l’actuació. 

El toc de color i gran vita-
litat el va donar la ballarina 
Carolina García, que va 
omplir l’escenari amb el 
tema María Hernández i 
altres cançons del grup. Amb 
uns moviments de maluc 
molt enèrgics i marcats i 
amb una vestimenta plena 

de color, García va aportar 
el toc de sensualitat a un 
espectacle molt ric on tot 
estava al seu lloc i no hi fal-
tava de res. 

Acabada la segona part 
i mentre el públic s’anava 
asseient, Joan Garriga va 
començar a perfilar les 
primeres notes d’una de 
les cançons més tendres 
d’aquest darrer treball: Flor 
de primavera. Els següents 
temes van seguir la línia de 
la primera part del concert 
fins a aconseguir que tots 
els assistents s’aixequessin 
i baixessin a la pista del 
Circ Cric per poder posar de 
manera conjunta la cirereta 
al pastís. 

Comença un 

cicle de cinema 

i filosofia al pati 

del Casino 

Granollers

EL 9 NOU

El cicle de cinema i filoso-
fia Altres Mons Són Pos-
sibles... comença aquest 
dijous al pati del Casino de 
Granollers i s’allargarà fins 
al 19 de juliol. Les sessions 
es faran cada dijous a les 10 
del vespre, tot gaudint d’un 
sopar. La projecció de la pel-
lícula anirà precedida d’una 
presentació que té per 
objectiu permetre entendre 
millor el que es veurà a con-
tinuació. Al final, el públic 
assistent podrà expressar la 
seva opinió al quadern de 
l’àgora. 

El cicle es compon de cinc 
pel·lícules: Bagdad Café 
(21 de juny); La estrategia 
del caracol (28 de juny); El 
tren de la vida (5 de juliol); 
Machuca (12 de juliol) i ¿Y 
ahora dónde vamos? (19 de 
juliol). El darrer dia del cicle 
també es farà una recollida 
d’aliments destinada a El 
Xiprer.

Aquest cicle representa 
una mostra fílmico-artística 
de com certs individus han 
pogut canviar les seves rea-
litats, per difícils que fossin. 
Aquests canvis són el resul-
tat de les iniciatives i neces-
sitats dels protagonistes, 
habitants d’una comunitat o 
d’un país, no de les institu-
cions. 

Aquesta proposta, que va 
començar sent didàctica, 
la va engegar la Societat 
de Professors de Filosofia 
hispano-xilena, i des de fa 
força temps està present a 
diferents àmbits com els 
cursos d’estiu de la UNED, 
la ONCE, l’àmbit educatiu o 
les presons.


