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Tortell Poltrona deixa els
espectacles itinerants cansat de
lluitar contra les administracions
El pallasso de Sant Esteve de Palautordera anuncia el final d'una etapa amb
l'espectacle 'Els racons de la memòria'
Tortell Poltrona, en una imatge d'arxiu. Foto: ND

"Final d'una etapa". Així ha definit el pallasso Tortell Poltrona (pseudònim artístic de Jaume Mateu)
l'última parada que farà l'espectacle Els racons de la memòria, que arriba a Barcelona aquest
dimecres després de recórrer 39 poblacions amb els seus 28 vehicles. "Acabem aquesta etapa de
la nostra vida aquí perquè ja ho hem fet i perquè és impossible lluitar contra les administracions
del segle XXI per impulsar una bogeria d'aquest tipus", ha afegit Poltrona, que ha apel·lat a
l'esperit Guardiola per justificar la seva decisió: "Ho hem fet, ens hem buidat i ens hem de
recuperar per seguir fent coses". I es recuperaran a les carppes del Circ Cric
(http://www.circcric.com/) , instal·lades a Sant Esteve de Palautordera.
En la roda de premsa de presentació del seu espectacle en el marc del Grec, el pallasso ha fet
referència a traves administratives, dificultat per aconseguir els permisos per instal·lar la carpa,
sancions dels ajuntaments per fer malbé el paviment o inspeccions dues hores abans dels
espectacles per argumentar la seva decisió. En una línia similar s'ha expressat la pallassa
Senyoreta Trinitat (Pallassa Blanca), que ha insistit que ara tenen la seva "base" a Sant Esteve
de Palautordera.
"Estem contents d'arribar a la població número 40, Barcelona, al revés del què passa
normalment, que les gires comencen en aquesta ciutat", ha explicat. La carpa de Tortell Poltrona
i la seva banda s'instal·larà a la ciutat comtal del 4 al 8 de juliol i de l'11 al 15 en el marc del
festival Grec, per tancar la gira d'un espectacle que ja han vist més 50.000 espectadors.
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