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El campanar de la Seu
Vella, més al descobert
Despengen la tela protectora que cobria la zonamés alta de les
bastides || Els finestrals de la tercera planta, ja a la vista

PATRIMONIRESTAURACIÓ

❘LLEIDA ❘ Les obres de restauració
del campanar de la SeuVella de
Lleida avancen a bon ritme. En
els últims dies, els tècnics han
desprès aproximadament uns
quatre metres de la tela que co-
breix la part superior de les bas-
tides.

Aquest fet permet als lleida-
tans tornar a contemplar ínte-
grament els finestrals de la ter-
cera planta de la torre. Encara
que el contracte de licitació pre-
veia que la restauració havia
d’acabar en deu mesos, que es
van complir a finals del mes
d’octubre passat, les condicions
meteorològiques de l’hivern i
la primavera passats, ambmol-
tes jornades de pluja i vent, van
retardar lleument les previsi-
ons de treball encara que, se-

gons els responsables de l’obra,
abans d’acabar l’any les feines
estaran enllestides.

A començaments del mes
d’agost passat es va reobrir la
terrassa del campanar per a les
visites del públic, un mirador
privilegiat des d’on es contem-
pla bona part del pla de Llei-
da, després d’uns tres mesos
tancada per tal de no interferir
en els treballs al sistema d’il·lu-
minació i en altres serveis que
acull aquesta zona de l’edifi-
ci.

D’altra banda, elsAmics de
la SeuVella van iniciar a finals
d’octubre una campanya ciuta-
dana per arreglar les campanes
del monument i recol·locar-les
al seu lloc oficial, als finestrals

del campanar. L’associació cul-
tural pretén reunir els 60.000
euros necessaris per a aques-
ta operació, que vol tirar enda-
vant una vegada que s’acabi la
restauració de tot el campanar.

Aquest projecte també perme-
tria reparar la campanaMòni-
ca, que seria enviada a Àustria
per arreglar-la sense que per-
dés el to amb què toca els
quarts.

El campanar de la Seu Vella, en una imatge de dijous passat.

LLEONARD DELSHAMS

COMPTE ENRERE

La previsió dels

responsables de la

restauració és acabar les

obres abans de final d’any
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AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ Tortell Poltrona, nom
artístic de Jaume Mateu Bu-
llich (Barcelona, 1955), va ser
guardonat ahir amb el Pre-
mio Nacional de circ 2013,
concedit pel Ministeri de Cul-
tura i dotat amb 30.000 eu-
ros,“per la seua aportació al
món circense a través d’una
trajectòria dilatada”. Desta-
quen projectes desenvolupats
conjuntament ambMontser-
rat Trias com la creació el
1981 del Circ Cric, la cofun-
dació de Pallassos sense Fron-
teres el 1993 i la seua inten-
sa tasca de captació de nous
públics per mitjà del progra-
ma Un dia al Circ Cric.Tri-
as va explicar que Poltrona

El clownTortell Poltrona,
Premio Nacional de circ
2013 a la seua trajectòria

POLÍTICACULTURALGUARDONS

va rebre la notícia just em-
barcant en un avió amb rumb
a l’Equador i que la parella
creu en“un circ minimalista,
que proposa un viatge pels
sentiments de l’espectador;
un circ que cada vegada ten-
deixi més cap a l’art”.

El clown Tortell Poltrona.

‘Visita’d’Osca
i Barbastre
alVaticà

LITIGI

❘OSCA ❘ La consellera de Cul-
tura del govern d’Aragó,Do-
lores Serrat, va afirmar ahir
a Osca que “continuem ne-
gociant amb els bisbes d’Os-
ca i de Barbastre” –en al·lu-
sió a la petició que cedeixin
a la DGA els drets sobre les
obres en litigi amb el Museu
de Lleida per tal de poder
litigar en els tribunals–, i que
“estem pendents que es re-
uneixin pròximament amb
el nou secretari d’Estat del
Vaticà, Pietro Parolin, per
tractar aquest complex te-
ma”.

A més, Serrat també va
afegir que“d’aquí uns dies”
presentaran una demanda
contra el MNAC per les pin-
tures del monestir de Sixe-
na.

L’IEI presenta avui el
nou ‘Indíbil i la boira’
❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis
Ilerdencs presentarà avui
(19.00 h) la reedició del lli-
bre de JosepVallverdú Indí-
bil i la boira, finalista del
premi Josep Pla 1982, en un
acte amb el mateix escrip-
tor, el professor MiquelVi-
ladegut, l’editor Lluís Pagès
i el director de l’IEI, Josep
Maria Solé i Sabaté.

Nova documentació
per a l’Arxiu del Pallars
❘ TREMP ❘ L’Arxiu Comarcal
del Pallars Jussà rebrà la do-
cumentació històrica de gai-
rebé 50 anys de la Societat
d’Amics de la Muntanya
(SAM) deTremp, que inclou
actes i butlletins publicats
per l’entitat així com unes
1.500 imatges, testimoni de
les seues activitats des del
1964.
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El pallasso
Tortell Poltrona

guanya el Premio
Nacional de circ

premicultural

Al pallasso Tortell Poltrona, l’àlies que utilitza des
de fa més de tres dècades Jaume Mateu i Bullich

(Barcelona, 1955), li va sonar el telèfon ahir cap a les
dues del migdia, quan estava a punt d’agafar un avió
cap a l’Equador. Hi ha anat a fer costat als indígenes
en les seves demandes contra les petrolieres. La tru-
cada era per informar-lo que havia guanyat el Pre-
mio Nacional de circ que concedeix el ministeri de
Cultura, Educació i Esport. “M’ha preguntat si esta-
va asseguda, i quan m’ho ha dit un dia molt fosc s’ha
transformat en un dia ple de llum”, explicava Mont-
se Trias, la parella de Mateu i cofundadora amb ell
del Circ Cric i de l’ONG Pallassos Sense Fronteres.

El jurat del premi, dotat amb 30.000 euros, des-
taca en el veredicte la “constant i intel·ligent con-
junció de formes clàssiques i modernes” de Poltro-
na. “Era un premi que ja havia descartat que ens do-
nessin”, confessa Trias. “Costa molt que et recone-
guin a Madrid, però estem molt contents perquè és
el reconeixement a la feina que fem des de fa anys
i que ha traspassat fronteres”, afegeix. Trias expli-
ca que Poltrona viatjarà des de l’Equador fins a Bo-
togà i des d’allà anirà als camps de refugiats que hi
ha entre el Líban i Síria. “És un home inquiet. No pa-
ra, però ell és feliç viatjant”, diu. S’involucra en to-
tes les causes. “No entén la cultura sense societat”,
resumeix Trias. Aquest renovador del circ va debu-
tar el 1974. Amb artistes de teatre, circ, saltimban-
quis i titellaires va obrir el Circ Cric el 1981. Tenia poc
més de 20 anys i ja l’admiraven Joan Miró, Joan Bros-
sa i Charlie Rivel. El 1995 va fundar el CRAC, el Cen-
tre de Recerca de les Arts del Circ a Sant Esteve de
Palautordera, al Parc Natural del Montseny. Dos
anys abans havia fundat Pallassos Sense Fronteres.

Poltrona acumula molts premis: el del Festival de
Clowns de Viena (1983), el Joanot de Teatre de Bar-
celona (1988), la Medalla al Mèrit Cultural Palestí
(1984), el reconeixement del Festival International
Performance d’Acteur(1993) i el Premi Nacional de
cultura de la Generalitat (2005), entre d’altres. Ara
també l’ha reconegut el ministeri.

SÍLVIA MARIMON ❊ BARCELONA

Tortell Poltrona va rebre la notícia quan estava a
punt d’agafar un avió cap a l’Equador. FRANCESC MELCION

CINEMA

Por i fàstic en el Mèxic
d’Amat Escalante

Amat Escalante retrata la tragèdia
de les víctimes col·laterals de les
guerres de la droga a Mèxic. Guar-
donat a Canes amb el premi al mi-
llor director, Heli és el tercer llarg
del visceral cineasta mexicà.

ta– a un adolescent atrapat en la
guerra bruta del narcotràfic. Però el
més esfereïdor de l’escena és que el
torturador i els espectadors indife-
rents de l’escena també són adoles-
cents. “Vull que els espectadors me-
xicans vegin la realitat de cara –diu
Escalante–. Quan penses en les ven-
jances dels narcos, sempre t’imagi-
nes un paio enorme amb mostatxo
i barret negre. Però les bandes pa-
guen a nens per fer la feina bruta”.

Heli arrenca amb un pla seqüèn-
cia pertorbador que culmina amb
una imatge desgraciadament habi-
tual a Mèxic: la d’un home penjat
d’un pont. A continuació, un llar-
guíssim flash-back ens acosta a la

realitat d’un poble re-
mot de Mèxic on la

probabilitat de
convertir-se en

víctima col·late-
ral de la guerra
entre els nar-
cos i el govern
és gairebé una
certesa.

“Mèxic no
és l’únic lloc del

món marcat per
la violència, però

allà t’envolta i t’into-
xica. És impossible que

no t’afecti d’alguna manera”,
assegura Escalante. La part més tris-
ta de tot plegat és, pel director,
l’efecte que té sobre la joventut. “Els
primers mesos del 2013 es van pro-
duir a Mèxic més de 2.000 assassi-
nats relacionats amb la droga –diu–.
L’única esperança d’acabar amb

aquest cicle de violència són els jo-
ves, però es veuen arrossegats per
l’horror i en comptes de trencar el ci-
cle hi participen”.

La venjança, l’única alternativa
Els protagonistes d’Heli són una fa-
mília que veu que la vida se li tren-
ca en mil bocins quan es creuen en
el camí d’un comando de militars
antidroga que fa negocis al marge de
la llei. Quan el fill gran acut a la jus-
tícia per recuperar la germana, se-
grestada, topa amb la ineficàcia i la
indiferència del sistema. La venjan-
ça es perfila com l’única alternati-
va possible. “A Mèxic hi ha una gran
desconfiança cap a la justícia. Algu-
nes comunitats rurals estan comen-
çant a fer justícia pel seu compte.
Fins i tot tenen presons pròpies.
Quan no pots pagar una policia pri-
vada, és l’única opció que queda”,
explica el director.

Escalante va marxar de Canes
amb el premi a la millor direcció i
amb una certesa: no tornaria a fer
una pel·lícula sobre la violència. “Se-
rà una història d’amor, ho prometo.
Després de parlar exclusivament de
violència en totes les entrevistes, he
decidit que ja n’hi ha prou”. Al ma-
teix temps, és conscient d’on prové
el seu interès. “No crec que hi hagi
cap país del món amb un assorti-
ment tan gran de cossos decapitats
i membres amputats a les portades
de les revistes, als diaris, a la televi-
sió. Això afecta la societat, la insen-
sibilitza. Però alhora, a Mèxic tot-
hom sent una gran curiositat per la
mort”, conclou Escalante.e

XAVI SERRA

BARCELONA. Tot i que al seu passa-
port hi figura que és nascut a Bar-
celona i que va cursar estudis de ci-
nema al Centre d’Estudis Cinema-
togràfics de Catalunya, Amat Esca-
lante es considera un cineasta
mexicà. Primer de tot perquè va
créixer a la ciutat de Guanajuato, a
Mèxic, i sobretot perquè la radio-
grafia implacable que fan les
seves tres pel·lícules
d’una societat empesa
a la violència per un
clima insuportable
de criminalitat i
impunitat només
la podia fer un
mexicà. “Néixer
a Barcelona va
ser un accident”,
diu ell. “Si la meva
mare hagués donat
a llum uns quants di-
es després podria ha-
ver nascut a Suècia”.

Divendres arriba als cine-
mes el seu nou llargmetratge, Heli,
que a l’últim Festival de Canes va
provocar un bon enrenou per culpa
d’una escena que recrea, sense des-
viar la càmera, una tortura genital
–penseu en líquid inflamable i llu-
mins i, si voleu, imagineu-vos la res-

El cineasta mexicà explora els efectes de la violència a ‘Heli’

01. Uns adolescents es veuen arrossegats per l’espiral de violència relacionada amb el narcotràfic a Mèxic
a la pel·lícula Heli, premiada al Festival de Canes. 02. Amat Escalante durant el rodatge d’Heli. SAVOR

02

01
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El poeta del nas vermell
3Tortell Poltrona, fundador de Pallassos sense Fronteres, rep el Premio Nacional de Circo

RECONEIXEMENT AL FUNDADOR DEL CIRC CRIC 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l reconeixement el va en-
xampar volant cap a l’últi-
ma de les seves batalles rei-
vindicatives. Cap a l’Ama-

zones de l’Equador. Hi ha anat per 
sumar-se a la denúncia contra una 
petrolera que ha portat la devasta-
ció, la misèria i la malaltia a la comu-
nitat indígena de la zona. Després 
l’esperen els refugiats sirians al 
Líban. El nas vermell de Tortell Pol-
trona no descansa. Rodamón i soli-
dari, el pallasso més famós de 
Catalunya va tenir ahir una «inespe-
rada alegria» a l’obtenir el Premio 
Nacional de Circo 2013 concedit pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Es-
port. Ho explicava Montserrat Trias, 
la seva parella i cofundadora amb ell 
de Circ Cric i de l’oenagé Pallassos 
sense Fronteres, que des de l’any 
1993 porta la il·lusió i el somriure  
als camps de refugiats i les zones en 
conflicte de països com Etiòpia, Cos-
ta d’Ivori, Sierra Leone, Kosovo, Bòs-
nia...
  «Ja no ens esperàvem rebre 
aquest premi, perquè fa molts anys 
que treballem i no hi havia manera. 

I per sort té dotació econòmica, es-
tem molt contents. Ens anirà molt 
bé», va declarar Trias per boca de 
tots dos. Són 30.000 euros per la se-
va aportació a l’art circense, els seus 
projectes amb l’oenagé i el Circ Cric 
i, segons el jurat, «la constant i intel-
ligent conjunció de formes clàssi-
ques i modernes». 

EL PRIVILEGI DE FER RIURE / Arriba el re-
coneixement just i tardà a un home 
apassionat que fa 39 anys que fa el 
pallasso. I a una parella que s’hi ha 
deixat la pell amb el meravellós art 
de fer riure. «És un privilegi ser pa-
llasso», ha reiterat Poltrona. «El circ 
és la nostra vida, la nostra passió, i 
ho hem deixat tot en ell», declara Tri-
as, que es congratula que el jurat 
destaqués la tasca de tots dos com a 
pont entre la carpa tradicional i la 
moderna. «Ens alegra que valorin 
que hàgim tret la pols al vell circ. 
Vam ser pioners en la seva renova-
ció», relata Trias, la dona que ha 
acompanyat Poltrona durant qua-
tre dècades en la vida –és la mare 
dels seus tres fills– i a la pista, com a 
pallassa carablanca. 
 La pallassa llesta explica que la 
recerca del més difícil encara, aque-

lla màxima perseguida per les arts 
circenses, va ocupar un pla secun-
dari en la trajectòria de Poltrona. 
«El que més li interessa és transme-
tre emocions, i es pot fer de la mane-
ra més senzilla, no és necessari bus-
car els millors trapezistes i acròba-
tes del món, amb l’habilitat no n’hi 
ha prou». Emoció i poesia escènica, 
aquestes han estat les constants que 
han traçat el seu camí. 
 Un camí esquitxat de curioses fa-
cetes. La biografia de Jaume Mateu 
Bullich (Barcelona, 1955), verdader 
nom de Poltrona, inclou la feina de 
professor industrial en electrònica 
i mecànica, estudis d’economia po-
lítica i sociologia i un breu volunta-
riat militar. Va debutar als escenaris 
com a cantant còmic de la Gran Or-
questra Veracruz, el 1974, i al cap de 
poc temps es va posar el nas vermell 
formant, amb Claret Papiol, els Ger-
mans Poltrona. Feien paròdia dels 
mítings electorals en una poltrona 
i d’això ve el nom del duo. El de Tor-
tell va arribar per un altre dels seus 
diversos oficis. Familiar del poeta i 
escriptor J. V. Foix, propietari d’una 
pastisseria a Sarrià, repartia pastis-
sos a domicili.

 També va ser Foix qui el va posar 
en contacte amb figures com Joan 
Miró o Joan Brossa (que entenia com 
ell el circ com a poesia escènica), i a 
una cita de l’autor de Sol i de dol hi re-
corre el pallasso a la recerca d’una 
brúixola  existencial: «Viure l’ins-
tant i captar les restes del somni». 

EL RIURE DELS NENS / Des del 1978, Pol-
trona –que entre altres guardons té 
el Premi Nacional de Cultura 2005 
de la Generalitat de Catalunya i la 
Medalla al Mèrit Cultural Palestí–, 
ha participat en festivals de tot l’or-
be al costat d’il·lustres pallassos com 
Charlie Rivel o Olef  Popov. «Puc asse-
gurar que el circ ha omplert de sen-
tit gran part del meu viatge per 
aquest món de bojos», escriu el pa-
llasso a la seva web. «Quan estic en-
voltat de gent i amb el nas posat, no 
especulo, penso i decideixo sense 
por, sóc lliure. I quan s’acaba l’espec-
tacle, recullo les rialles, les poso en 
un sac i me les emporto a casa», afe-
geix. Per ell, els nens són els grans 
mestres del riure perquè  «expressen 
els seus sentiments sense por. Des-
prés desafortunadament això s’aca-
ba quan són adults i comencen a dir 
mentides». H

«Ens alegra que 
valorin que hàgim tret la 
pols al vell circ», diu 
Montse Trias, parella 
del pallasso 

«El circ és la nostra 
vida, ho hem deixat tot 
en ell», afegeix la 
pallassa i cofundadora 
de Circ Cric

JOAN CORTADELLAs

Tortell Poltrona, el setembre passat.

J Fa un lustre, Tortell Poltrona i la 
seva família van decidir instal·lar 
la carpa del Circ Cric a la 
muntanya, en un paratge bucòlic 
de Sant Esteve de Palautordera, al 
Parc Natural del Montseny. 
«Sense xarxa i sense subvenció», 
es va convertir en el primer circ 
estable de Catalunya i en seu d’un 

UNA CARPA A LA MUNTANYA DEL MONTSENY

L’APOSTA

animat festival que a la primavera 
ofereix una àmplia oferta de circ, 
teatre i música per a tota la família. 
Allà, envoltats de senglars i 
alzinars, també hi ha el Centre de 
Recerca de les Arts del Circ (Crac) i 
se celebren les jornades lúdiques i 
educatives Un dia al Circ Cric, 
destinat als escolars . 

J Blai Mateu, fill de Poltrona i Trias, 
ha seguit amb gran èxit la vena 
artística dels seus pares al 
capdavant de la companyia de circ 
contemporani Baró d’Evel, que va 
fundar el 2001 amb Camille 
Decourtye. Entre els seus 
muntatges més aplaudits figuren Le 
sort du dedans i Bechtout. 
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Tortell Poltrona

Hèctor Parra ha estrenat
amb èxit la seva última

composició, FREC, encàrrec del
festival de música contemporà-
nia de Hudders-
field, que enguany
l’acull com a artista
resident amb la me-
diació de l’Institut
Ramon Llull. PÀG. 28

Hèctor Parra

Codorniu, que dirigeix Ja-
vier Pagés, viu un bon mo-

ment, com reflecteix la posada
enmarxa d’un nou celler a les se-
ves històriques ins-
tal·lacions de Sant
Sadurní d’Anoia,
amb una inversió de
més d’unmilió d’eu-
ros. PÀGINA 55

DIRECTOR GENERAL DE CODORNIU
Javier Pagés

ASadakazuTanigaki (68) li
tocarà reparar, segons les

últimes proves, la injustícia come-
sa amb un home que fa 45 anys
que és al corredor
de la mort. En reali-
tat, el ministre de
Justícia posarà cara
a la vergonya del
seu país. PÀGINA 7

MINISTRE DE JUSTÍCIA DEL JAPÓ
Sadakazu Tanigaki

Aena afronta el procés de
privatització amb els deu-

res fets. Aquest va ser l’elogi que
va gravitar entre les taules de
l’hotel Ritz, on José
Manuel Vargas (43)
va desgranar l’evolu-
ció que el gestor viu
en els últims anys.
PÀGINES 44 i 45

José Manuel Vargas
PRESIDENT D’AENA

Jaume Mateu (58), artísti-
cament conegut com aTor-

tell Poltrona, va ser reconegut
ahir amb el premi Nacional de
Circ pel seu compro-
mís i trajectòria
amb aquesta disci-
plina, amb una tra-
jectòria de quaranta
anys. PÀGINA 31

PALLASSO

COMPOSITOR

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Espiar Alemanya
Angela Merkel demana “tota la
llum” sobre l’escàndol de l’espio-
natge dels Estats Units, encara
que el fiscal no vol iniciar un
procés que tindria “conseqüèn-
cies molt greus”. PÀGINA 8

POLÍTICA

La derrota d’ETA
Jorge Fernández Díaz diu que
el “dolor” per les excarceracions
d’etarres no ha de fer oblidar les
víctimes que “ETA ha estat der-
rotada per l’Estat de dret i no
tornarà”. PÀGINA 14

EDITORIALS

Temes del dia
L’anàlisi que la Comissió Euro-
pea, el BCE i l’FMI han fet so-
bre el final del rescat bancari
espanyol; i la mort de Doris Les-
sing, una escriptora pionera en
tots els sentits. PÀGINA 16

OPINIÓ

El dilema socialista
Kepa Aulestia posa l’èmfasi en
el dilema a què s’enfronten els
socialistes: “El socialisme espa-
nyol no pot aspirar a l’alternan-
ça en el Govern central sense el
concurs del català, i aquest tam-
poc no està en condicions de
deixar anar amarres respecte
del primer sense provocar enca-
ra més desconcert en bona part
dels votants que li han conti-
nuat donant suport”. PÀGINA 17

TENDÈNCIES

Trobada universitària
Universia reunirà 1.100 universi-
tats de tot el món en la III troba-
da de rectors que organitzarà el
juliol del 2014 a Rio de Janeiro.
Emilio Botín, president d’Uni-
versia i Banco Santander, va
presentar ahir a Brasil la troba-
da. PÀGINA 25

CULTURA

Romea, 150 anys
El teatre Romea va celebrar
ahir a la nit l’acte commemora-
tiu del seu 150è aniversari amb
una festa batejada com Pensem
un desig, que va coordinar Julio
Manrique, actual director artís-
tic del teatre, que va remarcar:
“Ningú no aconseguirà mai que
deixem de somiar”. PÀG. 31

ESPORTS

Tot o res de França
L’orgullosa França, de la mà del
més que probable Pilota d’Or de
l’any, Franck Ribéry, està ficada
en un malson que pot tenir un
amarg despertar. A l’Stade de
France rep avui Ucraïna en el
playoff decisiu de classificació
per al Mundial del Brasil. Un
detall gens petit, els ucraïnesos
parteixen amb el 2-0 a favor de
l’anada. PÀGINA 39

ECONOMIA

Les seqüeles de Fagor
El concurs de creditors posat en
marxa a Fagor crea un efecte
dòmino en altres cooperatives i
són molts els socis de Mondra-
gón que estan procedint a reti-
rar els seus fons. PÀGINA 48

c

S EMBLA un acudit però no és cap broma. És
ben real. Ha passat a València. Pel que sembla,
el jutjat d’instrucció número 3 de Palma, que
segueix la investigació del cas Nóos, no ha po-

gut localitzar durant tot el cap de setmana a la capital
del Túria l’expresident de la Generalitat valenciana
Francisco Camps perquè era, segons sembla, en parador
desconegut. I així fins ahir, dilluns, que el jutjat va re-
bre una trucada des del telèfon que Camps havia deixat
perquè el localitzessin i que no era sinó el del Consell
Consultiu de la Generalitat, on ara treballa. “He passat
tot el cap de setmana a casa meva”, va insistir Camps,
que, fent ús de la prerrogativa que té com a expresi-
dent, ha demanat de declarar com a testimoni en el cas
Nóos per escrit. El funcionari que va trucar des del Con-
sell Consultiu al jutjat de Palma es va limitar a assenya-
lar als funcionaris que ell es limitava a tornar les truca-
des enregistrades al contestador. En els pròxims dies, el

jutjat de Palma el tornarà a citar i la cosa quedarà aquí.
Però tot plegat evidencia la peculiar manera hispana
d’afrontar aquests casos i per què la imatge de la justí-
cia és manifestament millorable. Les televisions i les
ràdios, també la premsa, van informar puntualment de
les dificultats per localitzar Camps i ningú no va interve-
nir per facilitar una adreça correcta, un telèfon adequat.
L’interessat tampoc no va dir res. I al final tot acaba
sonant a una mala obra de teatre que fa riure encara
que ningú no ho hauria de fer perquè el que fa més avi-
at és pena. En el món de les tecnologies i de la informa-
ció al minut, es deixa un missatge al contestador i di-
lluns serà un altre dia. Felicitats.

c

c

El premi aTortell Poltrona

c

Quinzeminuts de
càrrega i a circular

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 72

PENSEM QUE...

ElCIDOB, ambJaimeArias

Pluja i vida
quotidiana

LA SEGONA

ÍNDEX

E ls esmorzars europeus del Centre d’Estudis i Docu-
mentació Internacionals de Barcelona (CIDOB),
per on passen prestigioses personalitats relaciona-

des amb la UE, portaran a partir d’avui el nom de Jaime
Arias, periodista de La Vanguardia, mort l’11 d’octubre. El
president del CIDOB, Carles Gasòliba, anunciarà la deci-
sió durant l’esmorzar que avui tindrà lloc amb Enrique
Barón com convidat per comentar el seu llibre Més Euro-
pa, obra amb la qual l’exministre socialista i expresident
del Parlament Europeu va guanyar l’últim premi Gaziel
de biografies i memòries. Jaime Arias (1922-2013), exem-
ple de periodistes, va escriure les seves columnes durant
40 anys en aquest diari i va destacar per les seves lúcides
anàlisis i la seva contribució a la construcció europea,
que li van reportar la Creu de Sant Jordi el 2006, així
com nombrosos premis i reconeixements. Ara el seu nom
acompanyarà els “Esmorzars Europeus del CIDOB” a què
tant li agradava assistir.

Moltes famílies catalanes senten avui com a propi
el premi Nacional de Circ que ha recaigut
aquest any en la persona de Jaume Mateu, més

conegut com a Tortell Poltrona. El pallasso fa gairebé 40
anys que està en actiu, i per tant són diverses les genera-
cions que han gaudit de les seves creacions, sovint apos-
tes minimalistes que basen el seu impacte en la capacitat
d’emocionar audiències de totes les edats. Tortell Poltro-
na està permanentment implicat en un procés de renova-
ció del llenguatge del circ, que és el que li ha permès gau-
dir durant tant de temps del favor de la crítica i del pú-
blic. A més, ha desenvolupat una intensa tasca de difusió
de la funció social de la cultura, cosa que l’ha portat a
actuar, sempre amb el seu nas vermell, a les zones més
desfavorides del planeta. El premi, que concedeix el Mi-
nisteri de Cultura, subratlla la seva capacitat de dignificar
la figura del pallasso i d’explorar la seva relació amb el
món del circ.

El tercer dia de pluges va
alterar ahir de forma notable
la vida quotidiana a Catalu-
nya. Des de l’inici del tempo-
ral, dissabte passat, i fins a
les 6 de la tarda d’ahir, els
diferents serveis van rebre
més de 1.600 trucades per
incidències derivades del
mal temps. Protecció Civil
anuncia que manté l’alerta.

Parador desconegut
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Política 11

Opinió 16

Tendències 22

Necrològiques 26

Cultura 28

Cartellera 34

Esports 39

Anuncis classificats 42

Economia 44

El congrés de
cotxes elèctrics,
que se celebra a
Barcelona, pre-
senta sistemes
de recàrrega
total en només
15 minuts.
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E-KONOMIA
A propòsit dels concursos de
creditors.

ENTREVISTA
“Estem envoltats de superhe-
rois, molt adequats per conver-
tir-se enpersonatges depel·lícu-
la”, afirma la cineasta Neus Ba-
llús.

VIDEONOTÍCIA
Els trucs del jove mag de 14
anys guanyador de Màgicus.

TEK
Auriculars de luxe per compar-
tir.
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Tortell Poltrona, cofundador de “Payasos 
sin fronteras”, Premio Nacional de Circo
Tortell Poltrona fue galardonado ayer con el Premio Nacional de 
Circo correspondiente a 2013, concedido por el M inisterio de 
Educación Cultura y Deporte y dotado con 30 mil euros. El jura
do le ha concedido el prem io "por su aportación al m undo cir
cense a través de una dilatada trayectoria, en la que destacan pro
yectos desarrollados conjuntam ente con M ontserrat Trías como 
la cofundación de ‘Payasos sin fronteras’, la creación de Circ Cric 
y la intensa labor de captación de nuevos públicos por medio del 
programa Un día al Circ Cric”. Asimismo, el jurado de este galar
dón, que reconoce la actividad de entidades y profesionales es
pañoles del circo tanto en España como en el extranjero, ha des
tacado “su constante e inteligente conjunción de formas clásicas 
y modernas". Tortell Poltrona, nom bre artístico de Jaume Mateu 
Bullich, nació en Barcelona en 1955 y debutó en los escenarios 
como cantante cómico dé la  Gran Orquesta Veracruz (1974) para 
después dedicar su vida profesional a ser payaso, practicando y 
revalorizando esta profesión, cultivando e investigando los valo
res escénicos y sociales de la figura del payaso. Estrenó su carre
ra artística con Claret Papiol, formando la pareja de payasos Ger
m ans Poltrona. Desde 1975 ha realizado miles de actuaciones 
dentro y fuera del país y  desde 1978 ha formado parte de festiva
les internacionales de teatro de Europa y América.

Navarro no contempla que los críticos 
del PSC se desmarquen en el Parlament
El prim er secretario del PSC, Pere Navarro, aseguró ayer que no 
contem pla que los críticos puedan desmarcarse en el Parlament 
de la línea oficial del partido y votar diferente en los temas rela
cionados con la consulta: "No me pasa por la cabeza". En decla
raciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, argu
m entó que la posición del partido de rechazar pedir la consulta 
por el 150.2 de la Constitución sin un acuerdo previo con Gene
ralitat-Estado es una decisión que el partido ha tom ado dem o
cráticam ente este fin de sem ana en el Consell Nacional del PSC 
y “todos" deben sentirse vinculados. El líder socialista recordó 
que su posición ganó por el 83,5% de los votos, por el 13,3% que 
cosechó la de las corrientes críticas, por lo que sentenció que no 
se plantea que nadie en el partido pueda contradecir este "he
cho dem ocrático”. Navarro tam bién negó que el partido se en 
frente al riesgo de una "escisión” y dijo que, por encima de las di
ferencias sobre el derecho a decidir, existe un proyecto social y 
unos valores compartidos.

Mas-Colell: “Catalunya tendrá un Estado 
propio esta generación o la siguiente”
El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, advirtió ayer al Go
bierno de que si m antiene su "línea extrema” con Catalunya, esta 
región acabará teniendo “un Estado propio” en esta generación 
o en la siguiente. A su juicio, Catalunya solo se está “defendien
do de un ataque contra su identidad y su autogobierno” que está 
llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que advirtió de 
que la futura salida de la crisis no acabará con el impulso sobe- 
ranista. Así respondió Mas-Colell durante un desayuno informa
tivo de Nueva Economía Fórum al referirse a la advertencia del 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que no va a aceptar 
que “nadie juegue con la soberanía nacional". "Si no hay que ju 
gar, no juguemos, pero él el primero", declaró. EP

El Gobierno estudia recurrir 
la sentencia del Prestige
Para recuperar el d inero invertido  en arreglar el desastre

M a d rid E u ro p a  P ress

El presidente de la Xunta de Gali
cia, Alberto N úñez Feijóo, asegu
ró ayer que la Abogacía del Esta
do estudia recurrir la sentencia so
bre el Prestige para lograr recupe
rar el dinero invertido en arreglar 
el desastre causado por el hundi
miento del barco y la marea negra 
que produjo.

Feijóo aseguró que en la m aña
na de ayer recibió la llam ada del 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón, para explicarle los pa
sos siguientes. Por un lado, la Abo
gacía estudia recurrir en casación 
la condena del capitán del barco 
no por la pena de privación de li
bertad  sino porque no conlleve 
responsabilidad civil ni indem ni
zación. Por otro lado, se baraja 
tam bién presentar dem andas ci
viles para recuperar el dinero in
vertido en reparar los daños.

RESPONSABILIDADES CIVILES

Feijóo dio estas explicaciones en 
un coloquio en el Foro ABC, en el 
que expuso su reflexión sobre la 
situación del país y de Galicia. El 
dirigente adm itió que el Prestige 
nunca debió navegar, que era una 
"chatarra flotante”, y añadió que

El Prestige se hundió frente a las costas gallegas en 2002.

tras la sentencia, lo im portante es 
"quién paga los gastos".

Por su lado, el ministro de Justi
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, con
firmó ayer que el Gobierno p ien
sa recurrir en casación la sen ten
cia del Prestige al afirm ar que "el 
propósito del Ejecutivo no es revi
sar las decisiones con carácter pe
nal de la Audiencia, pero sí insis
tir en  la necesidad de que existan 
responsabilidades civiles que sean 
satisfechas por los autores y res
ponsables del siniestro”.

Por ello, adem ás de la vía de ca
sación, el Gobierno “seguirá todos 
los procesos paralelos para exigir 
la responsabilidad civil tanto de la 
naviera como de la aseguradora", 
aunque no quiso precisar después 
de qué cam inos se trata.

.Asimismo, el BNG registró en el 
Congreso una proposición no de 
ley y una  pregunta para su res
puesta  por escrito para  pedir el 
"endurecimiento” de la legislación 
para “evitar” que se repita otra ca
tástrofe como la del Prestige.

n e c r o l ó g i c a s

Alfons Lavila 
i Olivé

V id u  d is a b e l  R u iz  i C an et  

Ha mort cristianament a l'edat de 84 anys

(A. C. S.)
Els seus estimats: fills, Alfons i Roser Lorenz: néta, Marina i Joan Tordera; nebots, cosins i tota la familia, 
ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen que la vulguin tenir present en les seves oracions.

La cerimònia fúnebre va tenir lloc ahir dilluns dia 18, al temple multiconfessional del cementiri municipal de 
Terrassa, on vàrem pregar pel bé de la seva ànima i tot seguit va ser conduït a la seva darrera estada, on va 
rebre cristiana sepultura.

Terrassa, 19 de novembre de 2013
Per a més informació, truqueu a Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa al Tel. gratuït 900 268 268.
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Lagran família
delRomea
celebra 150 anys

Tortell Poltrona, és a dir, Jaume Mateu

wEl teatre Romea va celebrar
ahir a la nit l’acte commemora-
tiu del seu 150è aniversari: Pen-
sem un desig, dirigit per Julio
Manrique, actual director artís-
tic del teatre. La celebració va
començar amb una psicofonia
amb veus de personalitats de la
cultura que ja no hi són, que van
rellevar a continuació quaranta
artistes del món del teatre, com
Jordi Boixaderas, Montserrat
Carulla, Pep Cruz, Joel Joan,
JoanPera oEmmaVilarasau, en-
tremoltsmés, que van llegir tex-
tos d’autors del teatre universal
i van demanar un desig, no per
al Romea, sinó per al teatre, es-
crit per ells mateixos ambmés o
menys ironia i lligat a la situació
actual. A més, hi va haver dansa
i una petita representació de
Shakespeare. L’espectacle va
culminar amb un pastís i les es-
pelmes corresponents que van
bufar els artistes i les personali-
tats convidats, que van enviar
d’aquesta manera els desitjos a
l’aire, ja que segons Manrique,
“ningú no aconseguirà mai que
deixem de somiar”. / Redacció

TortellPoltrona,premiNacionalde
Circpel seucompromís i innovació
Elministeri subratlla la seva conjugació de “formes clàssiques i modernes”

LLIBERT TEIXIDÓ / ARXIU

PEDRO VALLÍN
Madrid

Dos trets ha destacat de Tortell
Poltrona –JaumeMateu i Bullich
(Barcelona, 1955)– el jurat del
premi Nacional de Circ per con-
cedir-li aquest honor enguany: la
tenacitat amb què ha treballat
per renovar el llenguatge del circ
combinant formulacions clàssi-
ques i contemporànies, i el seu
compromís amb la funció social
de la cultura. I aquests dos impul-
sos estanmaterialitzats, respecti-
vament, en la seva companyia
Circ Cric, amb seu a Sant Esteve
de Palautordera, al parc natural
del Montseny, i en l’organització
Pallassos sense Fronteres, que va
crear el 1981.
Quan era a l’aeroport, a punt

d’embarcar cap a l’Equador –on

col·laborarà amb la població in-
dígena en un projecte contra la
desforestació industrial– i co-
mençarà una nova gira que el
portarà després al Pròxim Ori-
ent, va rebre la trucada del Mi-
nisteri d’Educació i Cultura per
fer-li saber la bona nova, i el
primer que va fer va ser trucar a
casa, a Montserrat Trías, com-
panya des de fa quatre dècades
dins i fora de la pista.
Com que el premiat es va ficar

en un vol transatlàntic només
penjar, a Trías li va tocar ser la
que atén el telèfon i escolta les fe-
licitacions: “És un premi a una
trajectòria”, explicava a aquest di-
ari, amb evident alegria, “perquè
Poltrona ha contribuït molt i
durant molts anys a transformar
la imatge del circ a través de la
figura del pallasso”. Aquest

afany, explica Montserrat Trías,
el de Poltrona i el d’altres pocs a
tot el món, curiosament proce-
dents abans de les arts escèni-
ques que de famílies circenses,
ha servit per repensar aquest joc
d’arts i habilitats, conservant “la
pista circular i explorant i am-
pliant les possibilitats de crear
emoció i sensacions amb el pú-
blic sempre al voltant”.
Cofundador i director del Circ

Cric (1981), del Circ Crac - Cen-
tre de Recerca de les Arts del
Circ (1995) i del Festival Interna-
cional de Pallassos de Cornellà,
(1984-1986), del Festival de Pa-
llassos d’Andorra, Fòrum de la
Comicitat, (2001) i fundador i
president de Pallassos sense
Fronteres (1993), Poltrona, quan
encara era Jaume Mateu, va ser
professor industrial d’electrò-
nica i mecànica i estudiant de so-
ciologia i economia política a
l’Icesb. El 1978 es va posar el nas
vermell juntament amb Claret
Papiol i ja no se’l va treure. Trías
insisteix que “no és home de pre-
mis”, encara que en el seu volumi-
nós currículum hi hagi un premi
Max, una medalla de les Belles
Arts i la d’honor de la seva ciutat
natal. El d’ahir està dotat amb
30.000 euros.c
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El pallasso Tortell Poltro-
na, Jaume Mateu, va rebre
ahir el Premio Nacional de
Circ per la seva aportació
al món circense a través de
projectes com ara l’ONG
Pallassos sense fronteres i
la companyia Circ Cric. El

jurat del premi, dotat amb
30.000 euros i que conce-
deix el Ministeri de Cultu-
ra, ha destacat en el seu
veredicte la “intel·ligent
conjunció de formes clàs-
siques i modernes”.

El guardonat està de ca-
mí a l’Amazones per col·la-
borar en un projecte amb
la comunitat indígena

amenaçada pels projectes
de desforestació de les pe-
trolieres, segons la seva
companya, Montse Trias,
va anunciar a l’Agència
Efe. El premiat no entén,
diu Trias, “la cultura sense
la societat”, i per això s’in-
volucra en totes les causes
que li semblen justes i en la
seva feina el seu objectiu

bàsic és “transmetre emo-
cions. Això és el que de ve-
ritat li importa”.

Poltrona representa
una de les veus més res-
pectades en el món del circ
que defensa des del 1978.
Entre els seus nombrosos
reconeixements destaca,
el Premi Festival de
Clowns de Viena, el Joa-
not de Teatre, la Medalla al
Mèrit Cultural Palestí, el
Premi de la Crítica Teatral
de Barcelona, el Premi Es-
pecial de Circ de la III Edi-
ció dels Premis Max i el
Premi Nacional de Cultu-
ra 2005 de la Generalitat
de Catalunya. ■

Redacció
BARCELONA

Tortell Poltrona, Premio
Nacional de Circ

El pallasso Tortell Poltrona, somrient en una imatge
d’arxiu del 2011 ■ ROBERT RAMOS

L’Ajuntament de
Girona, mitjançant
el seu Servei de
Gestió Documen-
tal, Arxius i Publi-
cacions (SGDAP),
posa a disposició
dels ciutadans
prop de 700.000
pàgines digitalitza-
des dels exemplars
del diari Avui.

L’SGDAP ha
conclòs el procés
de digitalització
del diari Avui que
va començar a
mitjans del 2011,
gràcies a l’acord
de l’Ajuntament
de Girona amb
l’empresa titular
dels drets d’ex-
plotació del diari,
la Corporació Ca-
talana de Comu-
nicació, actual-
ment absorbida
per Hermes Co-
municacions, edi-
tora d’El Punt Avui.

L’objectiu d’aquest
acord era posar a disposi-
ció pública els exemplars
digitalitzats del diari per
tal de facilitar-ne la con-
sulta i l’ús amb finalitats
informatives, culturals,
docents i de recerca. Des
de llavors s’ha dut a terme
una intensa tasca de digi-
talització, indexació i inte-
gració dels nous exem-
plars digitals, que ha do-

nat com a resultat les gai-
rebé 700.000 pàgines del
diari que es poden consul-
tar al web de l’SGDAP
http://www.girona.cat/
sgdap/cat/premsa.php.

En concret s’han afegit
160.262 pàgines corres-
ponents al període 1976-
1989, que sumades a les
que ja hi havia al web des
del desembre de l’any pas-
sat, donen com a resultat

un total de
684.612 pàgines.

El diari Avui va ser el
primer periòdic publicat
en llengua catalana des de
la fi de la dictadura fran-
quista. El primer exem-
plar va sortir el 23 d’abril
del 1976 i l’Arxiu Munici-
pal de Girona hi ha estat
subscrit des de l’inici. El
31 de juliol del 2011 el dia-
ri Avui va ser adquirit per

Hermes Comunica-
cions SA, editora d’El
Punt, donant lloc a l’actual
capçalera El Punt Avui.

La incorporació del dia-
ri Avui a la premsa digital
del web de l’SGDAP signi-
fica un pas més en la políti-
ca de digitalització que
duu a terme aquest servei
municipal des de l’any
2000 amb les seves col·lec-
cions hemerogràfiques, i

que
té com a finalitat oferir al
públic un potent recurs
per a la recerca i la cultura,
un recurs que en l’actuali-
tat permet consultar més
de 2,4 milions de pàgines
pertanyents a 22 capçale-
res distintes. Les publica-
cions més antigues són el
Diario de Gerona (1808-
1809) i la Gazette de Gi-
ronne (1810-1812). ■

Prop de 700.000 pàgines del diari Avui publicades des del 1976 fins al 2011 es
poden consultar al web del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

L’Avui, digitalitzat
Redacció
BARCELONA

L’Avui va ser el
primer periòdic
publicat en
llengua catalana
des de la fi de la
dictadura
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Diumenge era un dia gris a Man-
resa. Plovia i feia fred, però Moha-
med Zran passejava pel centre
amb el seu barret. Se’l veia a gust.
Feia la cinquena i última parada del
viatge que ha fet per Catalunya
convidat pels cineclubs. Al teatre
Conservatori es va projectar el do-
cumental Vivre Ici (2009), premiat
en diferents festivals i rodat a la seva
ciutat natal, Zarzis, situada al sud-
est de Tunísia.

No es fa estrany presentar una
pel·lícula que ja té quatre anys?

Faig pel·lícules d’autor, que pro-
dueixo jo mateix. Costa trobar els
diners i per això prefereixo anar a
un pas lent però segur. El meu ci-
nema no va amb presses. 

A Vivre Ici s’hi veu una Tunísia
sota el règim de Ben Ali. Però
des de llavors, vostès van fer la re-
volució i fa dos anys les primeres
eleccions democràtiques. Les co-
ses han canviat?

No tant. Els revolucionaris som-
niaven en la llibertat, el treball i la
dignitat. Res d’això ha arribat. No

hi ha feina, la llibertat és amena-
çada i la dignitat és absent. 

I la llibertat religiosa?
L’extremisme ha arrabassat el

poder per dissort de tothom. Es-
pero que la mateixa revolució que
va derrocar Ben Ali ara també
aconsegueixi fer-los fora. Van ar-
ribar al poder prometent llibertat.
Han fet el contrari i és una decep-
ció. Al poder no hi ha la gent que
va fer la revolució. 

S’intuïa tot això fa quatre anys?
El meu cinema és premonitori.

A Essaïda (1996) s’explicava la his-
tòria d’un noi que puja dalt d’una
torre de tensió per protestar. De-
mana dignitat i viure amb respec-
te. El documental Le Chant du
Millénaire (2002) està dedicat als
oblidats de Ben Ali. Hi surten les
persones d’origen rural que van
anar a viure a l’extraradi de la ca-
pital. El cinema més valuós i que
m’agrada és aquest, el compro-
mès.

El seu últim treball, Dégage
(2012), està dedicat a la revolució
tunisiana.

Sí, ha estat un moment únic
per a la història del nostre país. La
llàstima és que el poder fa el joc a
uns extremistes. L’islam que preval

està més al costat dels diners  que
d’ajuntar-nos. L’Alcorà només diu
coses bones. Però les interpreta-
cions que se’n fan hi tenen poc a
veure. 

Vostè, que va néixer a prop de
la Mediterrània, se sent unit als
que hi vivim a l’altra banda?

La Mediterrània és el nostre
cordó umbilical. És una cruïlla,

amb un moviment que recorda el
vaivé infinit de les onades. Hauria
de ser un anar i venir, però per des-
gràcia estem aixecant murs i divi-
dint-nos per nimietats. Em diràs
que sóc un poeta, però això no pot
ser. L’expresident francès Nicolas
Sarkozy va proposar que ens unís-
sim. Hauria de ser una zona fran-
ca, però no és així.. 

Se sent sol defensant-ho?
Tinc molta esperança en les no-

ves generacions.
Però vostè se sent estranger

en una ciutat com Manresa, igu-
al de gran que la seva?

Em sento com a casa. Crec que
tenim moltes coses que compar-
tim, començant per la llum i el sol.
Tenim una herència que ens fa di-
ferents. Però ja està.

A Vivre Ici descriu Zarzis, la
seva ciutat, com un punt de tro-
bada.

Hi ha molta gent que n’ha mar-

xat però també europeus que hi
han vingut a viure. Crec que hau-
ria de ser model de convivència, tot
i que també hi ha problemes i es
nota l’efecte nefast de la mundia-
lització i de la misèria humana.

El seu protagonista és un boti-
guer jueu. Per què el va escollir?

L’home té una botiga al centre i
és com una biblioteca de la me-
mòria col·lectiva de la zona. Té
solucions per a tot. El film parla del
respecte. Aquests dies que he estat
per cineclubs ha connectat molt bé.
Hi he trobat persones amb una vi-
sió oberta al món i als altres.

Té llibertat per poder crear des
de Tunísia?

Sí, el nostre cinema és el més
atrevit dels països àrabs. I poca gent
recorda que quan Mel Gibson va
fer La passió de Crist (2004), el
distribuïdor que es va atrevir a
projectar-la per Europa era un tu-
nisià. Però també et diré que la lli-
bertat no te la donen, l’aconse-gu-
eixes. L’amenaça plana sempre.

Ha vist La vida d’Adèle (2013)?
Ostres, me l’he perduda!
Què en pensa que un tunisià re-

sident a França hagi guanyat la
Palma d’Or a Canes per aquesta
pel·lícula... i que no es pugui veu-
re a Tunísia?

M’agradaria que arribés, i potser
arribarà. La pel·lícula és una visió
de la realitat, el que no vol dir la re-
alitat.

Què vol dir?
Que és una pel·lícula de cultura

francesa, observada des de la dis-
tància per un tunisià.

Tunísia és el més atrevit dels pa-
ïsos àrabs, però no prou atrevit
per a aquesta pel·lícula?

Això és el que es pensa des d’a-
quí. El cinema tunisià és obert. A
Essaïda hi ha una escena d’amor on
s’hi veu tot. Ja arribarà.

Però en aquest cas està censu-
rada perquè és la història d’a-
mor entre dues noies, no?

Mira, la representació de l’a-
mor en un país i en un altre és di-
ferent. S’ha de respectar la cultura
dels llocs. Però no es pot aturar la
circulació de la cultura. L’obra d’un
artista ha de servir per abolir fron-
teres i creuar murs.
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Entrevista Mohamed Zran
Cineasta tunisià. Dirigeix i produeix els seus propis films,
documentals que reflecteixen la societat on viu: des del
règim de Ben Ali fins a la revolució, que qualifica de decepció

El tunisià, convidat per Cineclub, va ser a
Manresa presentant el documental «Vivre Ici»


«La llibertat
no te la donen,
l’aconsegueixes»

Mohamed Zran va participar en la sessió de Cineclub de diumenge

MARC SERENA

«L’extremisme ha

arrabassat el poder per

dissort de tothom. Ara, la

dignitat és absent»

«’La vida d’Adèle’ és una

visió de la realitat, el que

no vol dir la realitat. M’agradaria

que es pogués veure a Tunísia»

Marc Serena
MANRESA

Jaume Mateu i Bullich (Barce-
lona, 1955), conegut popularment
com Tortell Poltrona, va ser dis-
tingit ahir amb el Premio Nacional
de Circo per la seva aportació al
món del circ a través de projectes

com l’ONG Pallassos sense Fron-
teres i la companyia Circ Cric. El ju-
rat del premi, dotat amb 30.000 eu-
ros i que concedeix el ministeri de
Cultura, Educació i Esport, desta-
ca en el seu veredicte la «constant
i intel·ligent conjunció de formes
clàssiques i modernes» del pa-
llasso. El guardonat, com explica-
va ahir Montse Trias, la seva parella
des de fa 41 anys i cofundadora
amb ell de Circ Cric (1981) i de
l’ONG Pallassos sense Fronteres
(1993), està de viatge cap a l’Ama-

zones per col·laborar en un pro-
jecte amb la comunitat indígena
amenaçada pels projectes de des-
forestació de les petrolieres. Mateu
va debutar als escenaris el 1974
com a cantant còmic de la Gran
Orquestra Veracruz i va començar
la seva carrera de pallasso, el 1978,
amb Claret Papiol, formant la pa-
rella Germans Poltrona. Entre els
nombrosos reconeixements re-
buts destaca el Premi Festival de
Clowns de Viena i el Nacional de
Cultura 2005 de la Generalitat.

EFE | MADRID

Tortell Poltrona, Premio Nacional de Circo
El pallasso rep el guardó

per la seva aportació al món
del circ amb projectes com
Pallassos sense Fronteres



Tortell Poltrona en una actuació a Manresa, el desembre del 2009

ARXIU/JOSEP ROJAS
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El estreno, el pasado 5 de noviembre, 
de la ópera The Indian Queen en el 
Teatro Real se saldó con un duelo 
entre los aplausos apasionados y los 
abucheos, entre quienes disfrutaron 
con la recuperación musical  de esta 
obra inconclusa de Henry Purcell 
(1659-1695) a cargo de Teodor Cu-
rrentzis y de la Orquesta y Coro de la 
Ópera de Perm, y de quienes pitaron 
la puesta en escena de Peter Sellars. 
Hoy, los suscriptores de Orbyt po-
drán conocer de primera mano este 
montaje, gracias a la retransmisión 
en directo de su última representa-
ción. Quien aún no esté abonado al 
quiosco digital, puede hacerlo hasta 
las 20 horas de este martes. 

Ambientada durante el periodo 
inmediatamente posterior al descu-
brimiento de América y programa-
da junto a la ópera contemporánea 
de Wolfgang Rihm La conquista de 
México, The Indian Queen sigue los 
pasos de un grupo de conquistado-
res en guerra contra los pueblos 
nativos de Mesoamérica. Una prin-

Julia Bullock y 
Noah Stewart, 
en una escena 

del montaje de 
‘The Indian 

Queen’.   
/ J. DEL REAL / 

TEATRO REAL

Suscríbase a Orbyt antes de 
mañana a las 20 horas para 
ver el montaje del Real

La ópera más 
polémica,  
en directo 
con Orbyt

Escenarios / Teatro Real

novela La niña blanca y los pájaros 
sin pies sirvió para rellenar los hue-
cos argumentales que dejó Purcell. 

OOORBYT.es 

>Vea en directo The Indian Queen.

cesa local, Teculihuatzin, decidirá 
contraer matrimonio con Don Pe-
dro de Alvarado, uno de los líderes 
de la expedición española, para in-
tentar salvar su pueblo. No sólo no 
lo conseguirá, sino que acabará 
enamorada del hombre que riega 

de sangre la tierra de sus ancestros. 
El hecho de mostrar de forma des-

carnada las atrocidades de los con-
quistadores españoles no sentó muy 
bien entre cierto sector del público 
del Real. Según Sellars, su intención 
es hablar del otro lado de la conquis-

ta y del papel que desempeñaron 
unas mujeres que, «mientras los 
hombres ejercían la violencia, crea-
ban una nueva cultura». Un aspecto 
femenino para el cual ha contado 
con la colaboración de la escritora 
nicaragüense Rosario Aguilar, cuya 

DARÍO PRIETO / Madrid

Para poder ver en directo 
la última representación 
de The Indian Queen tan 
sólo hay que acceder a la 
dirección web http://quios-
co.elmundo.orbyt.es. Una 
vez allí, si no se es usuario 
del quiosco digital, hay 
que registrarse pulsando 
en el enlace de la parte 
superior de la página. A 
continuación, y tras ha-
ber introducido los datos 
personales, se seleccio-
nará la oferta para dis-
frutar de los contenidos 
de EL MUNDO, de las pu-
blicaciones de Unidad 
Editorial y de www.el-
mundo.es. A partir de 
ahí, el usuario sólo ten-
drá que navegar entre el 
friso inferior de la página 
hasta que encuentre el 
apartado de «Ópera». 
También se puede acceder 
directamente a través del 
Palco Digital del Teatro 
Real (http://www.palcodi-
gital.com/the-indian-
queen-directo/ ) y, una vez 
allí, pulsar en «Comprar» 
y, a continuación, entrar 
mediante el acceso espe-
cífico para usuarios de 
Orbyt, ubicado en la par-
te inferior izquierda de 
la página.

Cómo ver 
el montaje

El payaso Tortell Poltrona, en una imagen de archivo. / CARLES FARGAS

Escena / Galardón

Tortell Poltrona 
gana el Nacional 
de Circo
Jaume Mateu es fundador de la ONG 
Payasos sin fronteras y de Circ Cric

Barcelona 
El Premio Nacional de Circo pilló 
ayer a Jaume Mateu i Bullich  (Bar-
celona, 1955) –más conocido como 
Tortell Poltrona– en viaje de traba-
jo, camino al Amazonas para cola-
borar en un proyecto con la comu-
nidad indígena amenazada por los 
proyectos de deforestación de las 
petroleras. Una muestra más de la 
incansable labor de Mateu en su 
cruzada por llevar las risas por to-
do el mundo, allá donde más se ne-
cesitan. Por su labor solidaria al 
frente de Payasos sin fronteras, 

ONG fundada en 1993, y por su 
«constante e inteligente conjunción 
de formas clásicas y modernas», 
según el jurado del galardón, el 
fundador del Circ Cric se hizo ayer 
con el Premio Nacional de Circo, 
valorado en 30.000 euros. 

Su mujer (y cofundadora del Circ 
Cric y de Payasos sin fronteras), 
Montse Trías, explicó ayer a Efe có-
mo había recibido la noticia. «Me 
ha llamado desde el aeropuerto. Me 
ha preguntado si estaba sentada y 
me lo ha dicho y un día muy oscu-
ro se ha transformado en otro lleno 

de luz». «Creemos en un circo mini-
malista que propone un viaje por 
distintos sentimientos al especta-
dor», añadió Trías, «el circo tiene 
que tender al arte». Con Payasos 
sin fronteras, que empezó a funcio-
nar hace dos décadas, Mateu ha 
realizado expediciones a campos 
de refugiados y zonas depaupera-
das de países como Croacia, Ser-
bia, Bosnia, Kosovo, Sahara, Arme-
nia, Chiapas, Sri Lanka, Colombia, 
Brasil, Cuba, Sierra Leona, Costa 
de Marfil, Benín, Haití, República 
Democrática del Congo o Etiopía. 

Mateu, profesor industrial en 
electrónica y mecánica y estudian-
te de sociología y economía política 
en el ICESB, debutó en los escena-
rios en 1974 como cantante cómico 
de la Gran Orquestra Veracruz y 
comenzó su carrera de payaso, con 
Claret Papiol, cuatro años después, 
formando la pareja Germans Pol-
trona, informa Efe. Considerado 
como un gran renovador del circo 
–entendiendo el circo como  una 
forma de arte «universalmente ne-
cesaria»–, Tortell Poltrona es ade-
más de cofundador y director del 
Centre de Recerca de les Arts del 
Circ y fue director del Festival In-
ternacional de Payasos de Cornellà. 
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El pallasso Tortell Poltrona, és a
dir, Jaume Mateu i Bullich (Barce-
lona, 1955), ha estat guardonat
amb el Premi Nacional de Circ per
conjugar formes clàssiques i mo-
dernes a través de projectes com
l'ONG Pallassos Sense Fronteres i
la companyia Circ Cric.

El jurat del premi, dotat amb
30.000 euros i que concedeix el Mi-
nisteri de Cultura, Educació i Es-
port, ha destacat en el seu veredicte
també la «constant i intel·ligent
conjunció de formes clàssiques i
modernes» de Tortell Poltrona.

El guardonat, segons ha explicat
Montse Trias, la seva parella des de
fa 41 anys i cofundadora amb ell
del Circ Cric, està viatjant cap a l'A-
mazones per col·laborar en un
projecte amb la comunitat indí-
gena amenaçada pels projectes
de desforestació de les petrolieres.

«M'ha trucat des de l'aeroport.
M'ha preguntat si estava asseguda,
i m'ho ha dit i un dia molt fosc s'ha
transformat en un altre ple de
llum», va dir ahir Trias, i va preci-
sar que ell s'ho mereix «més» que
ella perquè és «el més lluitador».

El premiat no entén, diu Trias,
«la cultura sense la societat» i per
això s'involucra en totes les causes
que li semblen justes i en la seva
feina el seu objectiu bàsic és «trans-
metre emocions. Això és el que de
veritat li importa».

Mateu, professor industrial en
electrònica i mecànica i estudiant
de sociologia i economia política

a l'ICESB, va debutar als escenaris
el 1974 com a cantant còmic de la
Gran Orquestra Veracruz i va co-
mençar la seva carrera de pallas-
so, amb Claret Papiol, quatre anys
després, formant la parella Ger-
mans Poltrona. 

Aquest renovador entén el circ
com una forma d'art «universal-
ment necessari».

MADRID | EFE

Tortell Poltrona rep el
Premi Nacional del Circ
del Ministeri de Cultura 

El pallasso ha rebut la notícia en ple viatge cap a l’Amazònia per
ajudar una comunitat índia amenaçada per les empreses petrolieres


Tortell Poltrona, és a dir, Jaume Mateu. 

EFE/ROBIN TOWNSEND
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MIGUEL LORENCI

La «constante e inteligente con-
junción de formas clásicas y mo-
dernas» sostenida en su larga ca-
rrera circense procuró ayer el
Premio Nacional de Circo al pa-
yaso Tortell Poltrona, Jaume Ma-
teu Bullich en su DNI.

Concedido por el ministerio de
Cultura y dotado con 30.000 eu-
ros, el galardón se le otorgó por
mayoría para destacar «su apor-
tación al mundo circense a tra-
vés de una dilatada trayectoria, en
la que destacan proyectos desa-
rrollados conjuntamente con
Montserrat Trías, –su pareja des-
de hace casi cuatro décadas– co-
mo la fundación de ‘Payasos sin
fronteras’, la creación de ‘Circ
Cric’ y la intensa labor de capta-
ción de nuevos públicos por me-
dio del programa’ Un día al Circ
Cric’. Para esta veterana pareja
el circo es un razón de vida «y un
arte universalmente necesario
para trasmitir emociones».

El galardón sorprendió a Pol-
trona camino del Amanozas, don-
de se dispone a colaborar con la
comunidad indígena en un pro-
yecto contra las amenazas de la
deforestación y la explotación
petrolera. Poltrona toma el tes-
tigo de la Feria Circo Trapezi, de
Reus, ganadora en 2012.

Nacido en Barcelona en 1955,
Jaume Mateu se convirtió en Tor-
tell Poltrona tras estudiar socio-
logía y economía política en el
ICESB y ejercer como profesor

industrial en electrónica y me-
cánica. En la pista y sobre los es-
cenarios ha trabajado con ilus-
tres colegas como los legenda-
rios payasos Charlie Rivel y Oleg
Popov y colaborado con geniales
artistas plásticos como Joan Mir.

El Nacional de Circo no es el
primer reconocimiento que re-
cibe Poltrona, galardonad antes
por el Festival de Clowns de Vie-
na (1983) y en poder de premios
como el Joanot de Teatre (1988),
la Medalla al Mérito Cultural Pa-
lestino otorgada en Gaza en 1984
por su labor con Payasos sin Fron-
teras en Palestina, el premio de la
Crítica Teatral de Barcelona
(1996), el galardón de Circo de
los Premios Max, o el premio de
Cultura de la Generalitat de Ca-
taluña en 2005. El año pasado re-
cibió la Nariz de Oro del Festival
Internacional de Payasos de Cor-
nellà, Memorial Charlie Rivel.

ARTE ■ J A U M E M AT E U – S U N O M B R E R E A L – T R A B A J Ó C O N L E G E N D A R I O S C O L E G A S C O M O C H A R L I E R I V E L

La risa solidaria de Tortell Poltrona
obtiene el premio Nacional de Circo

Tortell Poltrona, durante su actuación en el Teatre Metropol el pasado 1 de junio de 2012. FOTO:PERE FERRÉ

El fundador de
‘Payasos sin
fronteras’, distinguido
‘por conjugar formas
clásicas y modernas’
en su larga carrera

■ Google y Microsoft han llega-
do a un acuerdo para bloquear en
sus respectivos buscadores has-
ta 100.000 términos relaciona-
dos con abusos infantiles con el
objetivo de hacer más difícil la
búsqueda de este tipo de conte-
nidos ilegales en Internet, según
informó ayer la prensa inglesa.

El anuncio se produce el mis-
mo día en que el primer minis-
tro británico, el conservador Da-

vid Cameron, dio conocer una
serie de medidas, en colabora-
ción con Estados Unidos y las
empresas de la industria de Inter-
net, para luchar contra los deli-
tos sexuales en la red. En julio,
Cameron pidió a Google y Mi-
crosoft, que representan el 95
por ciento de las búsquedas en
Reino Unido, que pusieran me-
didas para evitar el tráfico de es-
te tipo de imágenes.

Según explicó el consejero de-
legado de Google, Eric Schimidt,
en declaraciones al diario britá-
nico ‘Daily Mail’, ambas compa-
ñías han introducido cambios en
sus algoritmos para prevenir que
la búsqueda de contenidos rela-
cionados con abusos infantiles
den resultado. «Estos cambios
han eliminado los resultados pa-
ra más de 100.000 búsquedas que
pueden estar relacionadas con

abusos sexuales a niños», indi-
có. Asimismo, aseguró que en los
próximos seis meses tanto Goo-
gle como Microsoft, en su bus-
cador Bing, van a aplicar estos
cambios en 158 lenguajes, con el
objetivo de que el impacto sea
«global». De momento, las nue-
vas restricciones han sido lanza-
das en Reino Unido.

Además de la eliminación de re-
sultados para ciertos términos
que pueden estar relacionados
con contenidos pedófilos, Goo-
gle va a mostrar mensajes de alar-
ma en otras 13.000 búsquedas
advirtiendo que los abusos se-
xuales son ilegales y ofreciendo
consejo de dónde poder encontrar
ayuda en caso de estar sufrién-
dolos.

INTERNET ■ Q U I E R E N H A C E R M Á S D I F Í C I L L A B Ú S Q U E D A D E E ST E CO N T E N I D O I L E G A L

Google y Microsoft bloquean 100.000
términos ligados con abusos infantiles

La mitad de los
casos de sida se
diagnostican
tarde

CIENCIA

■ Un estudio realizado por ex-
pertos de la Red de Investiga-
ción en sida ha puesto de ma-
nifiesto que el 50,2% de los
nuevos casos de VIH en Espa-
ña se diagnostican tarde, lo
que incrementa el riesgo de
mortalidad temprana, según
las cifras que se presentarán
hoy en el V Congreso Nacio-
nal del Grupo de Estudio del
Sida de la Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica que
se celebra en Sitges.

En el estudio se analizaron
los 5.062 nuevos diagnósticos
de VIH reclutados entre 2004
y 2011 en la Cohorte de la Red
de Investigación en Sida, en
la que participan 28 centros
públicos: 27 hospitales y un
centro de diagnóstico de in-
fecciones de transmisión se-
xual (ITS).

De estos nuevos casos, la
mayoría eran hombres (82%),
infectados por transmisión
sexual(54%dehombresquetie-
nen sexo con hombres y 35%
personas heterosexuales) y
españoles (70%). El 36% fue-
ron diagnosticados con 31 y
40 años de edad, y el 30% con
más de 40 años.

El estudio reveló con cla-
ridad que la mortalidad y, es-
pecialmente, la mortalidad
temprana –en el año poste-
rior al diagnóstico–, son más
elevadas en los pacientes con
diagnóstico tardío.

TRIBUNALES

El pederasta
Daniel Galván
cumplirá la
pena en España
■ La Audiencia Nacional re-
chazó ayer la extradición a
Marruecos de Daniel Galván,
condenado en aquel país a 30
años de cárcel por pederastia.
El auto explica que de acuer-
do con lo establecido en el con-
venio firmado entre ambos
países, España no entrega a
sus nacionales. El rey de Ma-
rruecos revocó el indulto que
le había concedido.

En el procedimiento de ex-
tradición de Galvan se acuer-
da su libertad, pero de forma
simultánea se ordena su pri-
sión para el cumplimiento de
la pena de 30 años en España,
por lo que sigue en la cárcel
para cumplir la condena. Na-
cido en Irak, obtuvo la nacio-
nalidad española al casarse
con una española de la que lue-
go se divorció.

Había oído hablar de
Tortell Poltrona, pero
nunca había visto una

actuación suya hasta el pa-
sado año, cuando trajo al
Metropol su ‘Grimègies’,
una obra en la que reflexio-
na sobre la única verdad ab-
soluta que existe: que todos
vamos a morir. Poltrona su-
po convertir en etéreo algo
tan dramático. Pero sobre
todo tuvo un gesto profun-
damente cálido. Al terminar,
hizo subir al escenario a
unos chavales discapacita-

dos psíquicos. La alegría de
los chicos era inmensa al fo-
tografiarse con él. Minutos
después, ya duchado y des-
maquillado, Poltrona depar-
tió con los espectadores.
Los allí presentes escucha-
mos ironías y píldoras de su
filosofía como «todo es frá-
gil. Tengo capacidad de reír-
me de lo que no comprendo
y eso me ayuda a afrontar-
lo». Demostró lo serio que
es hacer reír, que el compro-
miso es básico en cualquier
trabajo. Felicidades, Tortell.

Redactor Jefe

XAVIER FERNÁNDEZ

El trabajo más serio
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