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ES DIU JAUME MATEU BULLICH (BARCELONA, 1955)
però tothom el coneix pel seu nom artístic: Tortell
Poltrona. Tot i que defuig tot tipus de protagonisme
el cert és que és un dels homes de circ més coneguts
i actius de Catalunya. Porta ja molts anys dedicant-
se al circ i afincat a Sant Esteve de Palautordera, un
petit poble de la falda del massís del Montseny ideal
per a inspirar la creativitat dels artistes, projecta
noves produccions. El 1995 va crear-hi el Circ-Crac
(Centre de Recerca de les Arts del Circ). Ha com-
partit escena amb pallassos com Charlie Rivel, Oleg
Popov, Jango Edwards, Leo Bassi, Johnny Melville,
Gustave Parking i molts altres. Fundador i president
de Pallassos Sense Fronteres, ha actuat en racons del
món on el riure i la tendresa són una necessitat vital
com el pa i l’aigua. Tortell Poltrona atén la Revista
del Centre de Lectura, a Sant Esteve de
Palautordera, durant el descans d’un assaig. 

– Què és el Circ-Crac?
– Té els seus orígens en el Circ-Cric que vam crear
fa 20 anys i allò no va tenir continuïtat però van
quedar materials i idees. Els meus fills es van fer
grans i també s’hi van voler involucrar i vam decidir
muntar aquí a Sant Esteve de Palautordera aquell
material que estava guardat amb el propòsit de
caminar cap a la normalització del circ. I això vol dir
poder fer coses aquí com a centre de recerca i poder
sortir fora i generar feines i circuits que ajudin a pro-
fessionalitzar el circ del país perquè sinó resulta que
els artistes se’n van a l’estranger. Vam començar el
1995 i hem anat desenvolupant diferents fases de
treball. Ara estem a punt de començar un cicle sobre
circ i natura adreçat a les escoles.  Vénen escolars,
entre 400 i 500 per sessió, i passen tot un dia aquí.
Vénen escoles de tot Catalunya; de moment ja s’han
previst més de 30 funcions de manera que aquest
curs passaran per Circ-Crac uns 13.000 escolars,
que tenen una franja d’edat d’entre els 3 i els 8 anys.
L’espectacle repassa la història a través del circ des de
l’edat de pedra fins als nostres dies. I a banda del que
fem aquí ens estem preparant per tornar a sortir
com a circ itinerant. Així, altre cop sota les sigles del
Circ-Cric, perquè el Circ-Crac es queda aquí com a
centre de recerca, producció i fabricació de material,
farem un espectacle itinerant que pensem estrenar
precisament a Reus el proper 19 de setembre.
Després farem una gira de 8 mesos amb la idea que
el muntatge visiti tots els territoris de parla catalana
i que a més pugui ser ambaixadora als països veïns.

– Suposo que si heu hagut de crear el Circ-Crac és
perquè a Catalunya no existeixen espais on els
artistes de circ puguin desenvolupar els seus pro-
jectes.
– Venim de dos problemes greus. Per una banda, el
circ ha canviat respecte de com s’entenia abans de la
Segona Guerra Mundial. Aleshores s’articulava en el
marc d’estructures familiars, i l’escola de circ es pro-
duïa dins el mateix circ i famílies i després això ha
canviat. En llocs com la Unió Soviètica, França,
Canadà o Tanzània s’han fet escoles de circ fora del
món familiar. Aquí a l’Estat, encara que hem tingut
experiències molt maques com La ciudad de los
muchachos, del pare Silva, que va ser la primera esco-
la de circ espanyola, el primer circ social de la histò-
ria, el circ aquí ha quedat molt estancat. En part
també perquè durant el franquisme  la cultura va
quedar reduïda pràcticament a res.

Des de la transició s’han fet aportacions econòmi-
ques per a restablir la normalització d’àmbits de la
cultura com el teatre, la música, o la dansa, potser
aquesta última menys, però el circ en canvi ha que-
dat totalment al marge, s’ha deixat de banda. I la
situació actual s’explica en gran part per això. Aquí
estem a molts pocs quilòmetres però d’una realitat
absolutament diferent del món del circ com és la
realitat francesa. Allí hi ha subvencions i escoles i, a
més, el circ està considerat l’espectacle més total i
complet.

– És per tant, França, un referent a seguir?
– Home, si busquem dificultats, també en troba-
ríem al sistema francès. Potser cuiden tant els seus
artistes que els deixen una mica fora de la realitat. I
a vegades se’ls fa difícil funcionar sense el sistema
estatal, i això no és bo. Però evidentment, si haig
d’escollir entre la realitat francesa i l’espanyola, trio
la francesa. Si ens fixem en la història, el primer circ
contemporani en vela va ser català. El Cirque du
Soleil, el primer cop que va actuar en un envelat, ho
va fer un envelat català. Per tant, que som una mica
precursors del Cirque du Soleil. Però el que passa és
que per tenir una estructura digna de circ falta una
infraestructura i polítiques que ajudin, entre moltes
coses. A Itàlia per exemple hi ha una llei segons la
qual l’Estat subvenciona la meitat del cost del mate-
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Ens estem preparant per tornar a sortir com a circ itinerant.
Així, altre cop sota les sigles del Circ-Cric, perquè el Circ-
Crac es queda aquí com a centre de recerca, producció i
fabricació de material, farem un espectacle itinerant que
pensem estrenar precisament a Reus el proper 19 de
setembre.



– Les estructures de circ familiar encara es
mantenen?
– Els circs familiars segueixen existint. A
França, Itàlia, Alemanya o Hongria hi ha
dinasties familiars immenses. El que canvia
és que abans eren 12 o 15 germans i tots
vivien junts i els pares i els germans més
grans formaven els altres. Ara les famílies
s’han reduït molt i naturalment tot ha can-
viat. Però això s’ha solucionat amb les esco-
les de circ.

– Calen escoles nacionals o oficials de circ
a Catalunya?
– Si més no amb suport institucional. Si
escoles de teatre i de dansa tenen suport ofi-
cial també n’hi ha d’haver per a les escoles de
circ. El que m’indigna i em rebel·la és que el
circ sigui considerat un art menor. El futur
per tant el veig de lluita perquè estem molt
lluny del que hauria de ser. Tinc esperança
però hi ha molta feina a fer. El circ suposa
també autogestió. Els artistes de circ necessi-
ten feina de forma regular perquè anar de
bolos té molts alts i baixos i un dia tens feina
i un altre no. Per això que hi hagi escoles per
treballar la tècnica i la qualitat artística és
molt important. 

– Hi ha molts artistes de circ catalans que
puguin viure del circ?
– Hi ha més d’un centenar de persones que
s’hi dediquen. I dins la nostra misèria crec
que som molts.

– És difícil la creativitat en el circ. Costa
trobar noves idees?
– El que es posa a pescar pesca i qui no treu
la canya de casa és impossible que hi torni
amb peix. Queden moltes coses per fer. Les
tècniques de circ són molt complexes i
requereixen molt esforç personal i segura-
ment és més fàcil posar-se a escriure que
penjar-se dalt d’un trapezi.

– Un artista de circ tendeix a l’especialitza-

ció o ha de dominar disciplines artístiques
molt diferents?
– El circ és una mateixa professió per a molts
oficis diferents. No té res a veure el trapezi
amb el faquirisme o el contursionisme. Però
tot està molt arrelat a la condició humana i
tot el que es fa és molt difícil. Hi ha gent que
sap fer moltes coses i això està molt bé i altres
potser en saben fer molt poques però les que
fan les fan molt bé i això també té un gran
mèrit. En el cas del pallasso es necessiten
molts anys d’experiència i treball per aconse-
guir commoure la gent. Fer d’un número
una obra poètica és l’objectiu d’un pallasso. I
això no es fa ni en una setmana ni en un any.
Per poder fer un número de sis minuts
impressionant hi ha gent que hi dedica tota
una vida. A la vida, quan comences a apren-
dre’n, és quan ja te’n vas.

– El pallasso sap quan el públic riurà
durant un espectacle?
– El públic et pot sorprendre, però normal-
ment si fa trenta anys que estàs fent un
número, saps quan riurà la gent.
Constantment aprens coses del número i
intueixes quan riuran però sempre hi ha sor-
preses.

– Persones com Joan Miró o Joan Brossa
per què són importants per al circ català?
– Van donar tot el seu suport quan ningú no
el donava. Ells i molts altres van contribuir i
ajudar a la nostra existència.

– I Charlie Rivel què significa per a la gent
de circ del país?
– És un dels grans pallassos mundials. Però
quan ell era el rei d’Europa aquí pràctica-
ment el circ no existia.

– Com t’agradaria que fos el circ del segle
XXI?
– El circ és harmonia. Són els homes que es
desafien amb les lleis naturals bàsicament per
commoure la gent i fer viure emocions. I

això és màgic. El món hauria de ser cons-
cient de conservar el poc que hi ha al plane-
ta com les espècies, els animals, els arbres. I
el circ és molt harmònic amb tot això. El circ
pot i ha d’ajudar a intentar fer un món
millor o si més no ha de contribuir a fer
entendre el món d’una altra manera. El dia
que hi hagi un bon partit polític hauria de
derogar la llei de la gravetat i així tots podrí-
em fer circ. Segur que tot aniria millor. 
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rial que renoven els circs, per tal que puguin
disposar de materials moderns i més segurs.
Aquí el problema és que no es fa res. Estem
tot just als inicis.

– Abans comentaves que a França es consi-
dera el circ l’art més complet. Per què?
– El circ engloba totes les arts: la música, el
teatre, la dansa i el desafiament a les lleis de
la gravetat i l’equilibri. El circ és l’art capaç
d’aglutinar totes les arts escèniques. Fins i tot
he vist posar òpera dins un espectacle de circ.
Però el més important és que el circ existeixi
perquè és una forma de vida. El circ ho per-
met tot. I a més és l’espectacle més universal
perquè lleis com la de la gravetat s’entenen
sense cap distinció de cultura.

– Això, amb les actuacions de Pallassos
Sense Fronteres per arreu del món, suposo
que ho has pogut constatar en primera per-
sona.
– Sí. Per exemple, parts de l’espectacle Fa,
Mi Re, que hem fet ara al TNC, les vam
representar davant comunitats indígenes del
Brasil o a Xiapas, i al Salvador. I els públics
reaccionen diferent però ho entenen igual.
Pel que fa a les reaccions, sempre són dife-
rents. No és el mateix actuar davant nens de
mar que de muntanya.

– Què us va portar a crear Pallassos Sense
Fronteres?
– Un nen d’una escola em va demanar que
anés a actuar a Bòsnia el 1992. Una escola
mantenia una connexió informàtica amb un
camp de refugiats i volien fer-hi una festa. I
em van pagar el viatge i em van acompanyar.
I a partir d’aleshores han anat sorgint altres
projectes. El problema és que els conflictes
no s’acaben. A Bòsnia hi vaig fer 15 viatges
durant la guerra i postguerra. He estat també
als camps dels refugiats saharians, Palestina,
Colòmbia, El Salvador, Guatemala, Brasil,
Armènia, i molts altres llocs. Ja tenim un
miler de socis i els projectes de futur passen
per continuar actuant per les zones més desa-
favorides del planeta.

– Els nens de zones del món on hi ha con-
flictes bèl·lics agraeixen més un número de
circ?
– Cadascú té la seva pròpia malaltia. Aquí
tenim un excés de coses que ens fa valorar
molt poc les coses que tenim.  En canvi, la
gent que no té res és molt més capaç de valo-

rar per exemple un número de circ i lògica-
ment les reaccions són diferents.

– Les noves tecnologies fan possible que
avui per la televisió o al cinema es puguin
veure virtualment coses molt espectaculars
i aparentment impossibles. Això va en
detriment del circ? Perquè suposo que ara
ja no té el mateix impacte que anys enrere
veure un funambulista desafiant la llei de la
gravetat o un home fent un salt mortal?
– Tenim l’avantatge que la televisió produeix
molts programes deixalla. Crec que el cine
encara és capaç d’emocionar però la televisió
ja no. I una cosa és veure unes imatges grava-
des o virtuals i una altra de molt diferent és
viure una cosa. En el circ no es veu, es viu. El
circ no s’ha de viure amb esperit olímpic de
mostrar el més fort o el més gran, sinó en la
seva dimensió més humana que té una gran-
desa més grossa. Segurament el circ el valoren
més la gent amb una determinada sensibilitat.
L’important és viure les coses. I el circ el que
explica és que el que s’ha de fer no és veure
sinó viure. Penso que el circ pot seguir impac-
tant com abans. L’efecte produït pel Cirque
du Soleil a Barcelona és impressionant.

– Els pallassos aconseguiu arrencar molts
somriures però deveu intentar generar
moltes altres emocions en l’espectador, oi?
– El que passa és que el riure és l’expressió
del sentiment humà més gustós. Però segu-
rament el nostre cervell emotiu és capaç de
produir-nos altres sentiments i sensacions
millors que el riure. Però un número de circ
no planteja mai una línia única i a vegades
quan fas un gag el gran riu i el nen no i
alguns cops és a l’inrevés. I uns i altres potser
es pregunten per què els altres riuen d’allò.

– El circ s’adreça a tots els públics però hi
ha qui pensa que només és per als infants.
– És un espectacle per a tothom perquè té
una polivàlencia de llenguatges. Els qui pen-
sin això, ells s’ho perden.

– I que la paraula pallasso encara s’utilitzi
en sentit pejoratiu, què li sembla?
– Això és collonut. Estic orgullós i molt con-
tent de pertànyer igual que els maricons o els
negres d’un col·lectiu marginal enmig d’una
societat tant perfecta.

– Fenòmens com l’èxit de públic de Cirque
du Soleil han ajudat el circ del país?
– Sí, això ens ha fet un gran favor. Abans,
quan explicàvem que ens volíem dedicar al
circ i que el circ existia i que fer circ era
modern i es podia fer circ amb un llenguat-
ge contemporani, es pensaven que anàvem
torrats, i que érem uns visionaris. I en canvi
ara potser ens escolten més. El que és trist és
que aquí potser alguns han tardat molts anys
a adonar-se’n i, mentre que en altres llocs
s’ha arribat molt lluny, a nosaltres encara ens
costa molt poder treballar amb normalitat.

– La bona acceptació de festivals com el
Trapezi també ajuda en aquest camí cap a
la normalització del circ a Catalunya?
– Sí, tot ajuda. Hem de considerar que fa 25
anys aquí no hi havia res de res perquè el circ
havia quedat en mans del tipus de la cabra i
la trompeta. I molta gent encara té la idea
que el circ és això i els autos de xoc. Però això
no és que em preocupi gaire. De circ, com
per exemple de dansa, n’hi ha d’haver de
clàssic i de contemporani.

Però el que és important és que el circ ser-
veixi als homes i les dones del planeta a
entendre les coses. I crec que està molt bé
que hi hagi animals en un circ per a explicar
moltes coses i jo prefereixo veure’ls en un circ
que en un zoològic. El circ ha de plantejar
moltes coses de la vida. He de dir que hi ha
circs tradicionals que estan molt bé i jo
mateix en sóc un fan.

– Els artistes de circ sempre han voltat
molt, són com nomàdes. Actualment enca-
ra existeix aquesta gran mobilitat?
– A la cimera de caps d’estat de la Unió
Europea de Barcelona s’ha parlat molt de la
mobilitat dels llocs de treball i el circ això ja
fa anys que ho defensa. El circ és itinerant,
certament. Però igual que ho són els concerts
de les estrelles del rock. El que passa és que
uns van en hotels i els altres ho tenen més
ben muntat i traslladen tota la paradeta i
poden viure amb la família no en un lloc
permanent sinó movent-se per on actuen.
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El que m’indigna i em rebel·la és que el
circ sigui considerat un art menor. El futur
per tant el veig de lluita perquè estem
molt lluny del que hauria de ser.Tinc
esperança però hi ha molta feina a fer. El
circ suposa també autogestió. Els artistes
de circ necessiten feina de forma regular
perquè anar de bolos té molts alts i baixos
i un dia tens feina i un altre no. Per això
que hi hagi escoles per treballar la tècnica
i la qualitat artística és molt important.


