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ESPEC TA C LES______________________________________

Tortell Poltrona surt de la seva carpa 
per oferir dues funcions a La Faràndula
LaSala ha programat «Poltrona Circus» avui i demà al teatre municipal
Poques vegades el Circ 
Cric surt de la seva 
carpa a Sant Esteve de 
Palautordera. «I quan 
sortim de casa és 
per anar molt lluny!», 
diu Jaume Mateu, 
més conegut per 
Tortell Poltrona. Tot un 
aconteixement, doncs, 
que Poltrona Circus 
es vegi dos dies (avui, 
20h; i demà, 18h) al 
Teatre La Faràndula.

CARLES GASCÓN

De la carpa de circ... al tea
tre. L'espai circular de la pista, 
amb el públic al voltant i molta 
alçada, permet «mimetitzarse». 
mentre que un escenari a l'ita
liana «serveix per amplificar 
tot el que estàs fent», reflexi
ona Tortell Poltrona en l'entre
vista prèvia a la seva esperada 
visita a Sabadell.

Encantat que LaSala Miguel 
Hernández l'hagi programat a 
La Faràndula («dos bolos en els 
temps que corren és, professi
onalment, una victòria!», deixa 
anar), Poltrona diu que «tenim 
la solució tècnica pels aeris» i 
que podran oferir amb norma-
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El nou espectacle 
reflexiona sobre la 
importància dels 

instants del present

litat tot el ventall de números 
acrobàtics, de corda volant, 
trapezi, teles, equilibris...

Recerca de poesia
En la línia del Circ Cric, l'espec
tacle es basa en una «recerca 
de la poesia escènica» que 
en aquesta ocasió reflexiona 
sobre «els instants del pre
sent» a partir de poemes de 
Joan Brossa i J.V. Foix. El pri
mer deia que «el poema del 
present ja te l'he dit i forma 
part del passat», mentre que 
el segon convida: «Viu l'ins
tant i gaudeix les deixes del 
somni».

De forma més planera, el 
clown parla de les presses del

món actual i el temps fugisser 
que ens fa «viure el passat 
pensant en el futur... men
tre el present ens passa per 
sobre!».

Els delicats números de Pol
trona Circus evoquen tot això 
junt amb la música en directe, 
un element narratiu que hi 
està estretament connectat en 
el circ. Tant és així que hi ha 
hagut casos en el gènere, diu 
el pallasso, que algun número 
no ha sortit perquè ha fallat la 
música.

En aquest cas compta amb 
Kquimi Saigi (piano i teclats) i 
Arnau Figueras (bateria i per
cussió). uns joves de 19 anys 
sorgits de l'ESMUC.

I a la pista -perdó, a l’esce
nari-, la tendresa de la indis
pensable Montserrat Trias 
(Senyoreta Titat) amb altres 
pallassos com Víctor Alvaro, 
Jordi Saban i Laura Mateu. 
Entre els artistes de circ figu
ren Boris Ribas (equilibris i 
acrobàcies). Rosa Pelàez (acro
bàcia i corda volant) i Roberto

Carlos Rodrigues (acrobàcia 
en llit elàstic).

Suport al circ
Poltrona agraeix que ciutats 
com Sabadell donin suport al 
circ. La tasca de L’Estruch, que 
ara acull la carpa estable «La 
Vela» al pati, és «molt impor
tant!». Perquè si s'exporta 
molt circ a fora però després 
no es consumeix aquí, apunta, 
la cosa nova bé. Acaba d'arri
bar d’una important fira euro
pea del circ a Friburg, per cert.

on hi havia la majoria de conv 
panyies d'aquí i ha constatat 
que «la delegació catalana és 
la més novedosa d'Europa».

I posats a parlar de més 
enllà de les fronteres, inevi
table citar l'IVA, que aquí és 
del 21 % i a França s'ha tro
bat amb un... 2,1 %. Aquí ens 
calen «més facilitats per con
sumir aquests productes, més 
llocs per l'exhibició», demana, 
perquè no passi com amb les 
taronges de València, que «se 
les mengen a Alemanya», deixa 
anar gràficament.

Com és sabut, Jaume Mateu 
porta a terme una important
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Tortell Poltrona: 

«Falten més 
facilitats i llocs 

d ’exhibició del circ»

tasca solidària com a pallasso. 
Acaba de tornar de Síria I el 12 
de febrer marxa a Sierra Leone 
per arrencar somriures a nens 
dels camps de refugiats a 
causa de l’ebola. -M'interessa 
més això que actuar a Berlin», * 
confessa.

El circ no té la barrera de la 
llengua, encara que els compo
nents culturals són importants 
i cal conèixer les realitats. «Hi 
ha llocs on no et poden caure 
els pantalons perquè no riuen: 
et poden afusellar!», diu. «I no 
pots fer riure amb allò que la 
gent desconeix: a Guatemala" 
no va funcionar un número de 
cadires desmuntables però 
els malabars amb ganivets 
van triomfar!» ■

Estrena amb tres plens 
del cor Vakombà

REDACCIÓ

Mariona Sánchez, directora del cor Vakombà

Tal com explicava dijous a 
D.S. en una entrevista la seva 
directora. Mariona Sánchez, el 
cor sabadellenc Vakombà mai 
hauria somiat amb omplir tres 
concerts al Teatre Principal.

Però ho farà avui (18 i 
21h.) i demà (18h) amb el 
que representa l'estrena

del seu nou espectacle 
UJoSocVKB després del seu 
pas pel programa-concurs de 
TV3 Oh Happy Day. El tercer 
concert es va obrir per la gran 
demanda d'entrades.

El cor de l'Escola de Música 
Creu Alta interpretarà les 
cançons del programa junt 
amb altres del seu repertori 
amb un munt de sorpreses ■


