
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓ: 
 
 
DISSABTES del 24 d’abril al 3 
de juliol 
TORTELL POLTRONA & CIA 
presenta 
QUE BÈSTIA! 
A les 18 h 
Preus: Adults: 20 € - Nens: 15 € 
(entrades numerades) 
 
Que Bèstia!, amb aquesta exclamació 
que ha fet popular fins al punt 
d'incorporar-lo al nostre llenguatge, 
Tortell Poltrona presenta el seu nou 
espectacle inspirat en els grans pallassos 
d'inicis i mitjans del segle XX que ens han 
deixat un llegat que no marceix. 
Situacions absurdes i gags que ens fan 
petar de riure com quan es van crear fa 
dècades. Un homenatge a aquells 
personatges fantàstics que van fer riure 
els nostres avantpassats, on no hi pot 

faltar un altre clàssic d'un espectacle de pallassos: la música. Fins i tot el vestuari que 
llueixen és dels anys seixanta, de la famosa nissaga  dels Germans Martini. 
  
 
És un homenatge als personatges que van fer riure als nostres avis i que també ens 
han fet riure a nosaltres.  
L'objectiu és estimular les emocions i provocar sensacions amb el riure com a vehicle. 
Tres pallassos, tres exponents de la condició humana que ens posen de relleu la joia 
d'aquest instant de consciència còsmica que anomenem vida.  
 
Tortell Poltrona 
 
 

El pallasso d’avui amb l’essència del pallasso de sempre 
Un garbuix de propostes amb petjada pròpia 

Emocions i sentit de l’humor per a tota la família! 
 
 
FITXA ARTÍSTICA: 
Idea original: 
Jaume Mateu 
Direcció: 
Tortell Poltrona 
Ajudants en la direcció: 
Caroline Obin, Jordi Oriol 
Pallassos: 
Tortell Poltrona 
Titat (Montserrat Trias) 
Bobas (Boris Ribas) 
Assessorament musical: 



Carles Pedragosa 
Il·luminació: 
Vicenç Herrero 
Sonorització: 
Luara Mateu 
Escenografia: 
Taller Escenografia Jordi Castells 
Vestuari: 
Germans Martini i Rosa Solé  
Producció: 
Circ Cric 
Fotografia: 
Àlex Carmona 
 
Espectacle per a tots els públics 
Durada: 70 m 
 
 

 
DIUMENGES del 25 d’abril al 
4 de juliol 
CIRC CRIC I TORTELL 
POLTRONA  
presenten  
CATACRIC.40  
A les 12 h 
Preus: Adults: 25/20/17 € - Nens: 
20/15/12 € (entrades numerades) 
 
40 Anys de Catacrics i Catacrecs sota 
la lona del Circ Cric. 
Per tots el Catacrics que ens queden per 
descobrir... Celebrem-ho!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catacric és un poema a cau d'orella 

és la música d'un bosc a mitjanit 
és un salt amb pirueta i tombarella 
és un crit que es catapulta a l'infinit. 

 
Catacrec és creure que tot és possible 
és ensopegar i tornar a posar-se dret 

és aprendre a riure's d'allò més temible 
és el so del foc que ens abriga del fred. 

 
7 pallassos són els conductors d’un espectacle que desafia amb 



sensibilitat i comicitat l'etern repte humà de l'equilibri, la gravetat i 
el sentit comú. Una proposta contemporània, plena de recerca i 
poesia escènica. 
Un espectacle total, directe, referent i ambaixador de la nostra 
cultura que captiva a grans i petits. 
 
 

Benvinguts a aquesta capsa de música capaç de fer miracles... 
Aquí els objectes no cauen, 

pots volar, capgirar-te en l’aire, 
compartir el risc, riure fins que els ulls et suïn, 

ballar sense entrebancs al so de la música que et toquen, 
sense por i sense embuts... 

 
 
FITXA ARTÍSTICA: 
Idea original i direcció:  
Tortell Poltrona i Jordi Aspa 
Pallassos i Músics:  
Tortell Poltrona 
Titat (Montserrat Trias) 
Bobas (Boris Ribas) 
Luara Mateu  
Brunette Bros (Lisa Madsen, Maria Solà i Luca Tapino) 
Acròbates: 
Asvin López 
Toni Gutiérrez 
Marina Benites 
Fernando Melki  
Fifi Rossenblat 
Assessorament musical i autor del tema Catacric:  
Carles Pedragosa 
Sonorització:   
Jonathan Jiménez 
Il·luminació: 
Vicenç Herreros 
Escenografia: 
Taller Escenografia Jordi Castells 
Producció: 
Circ Cric 
Fotografia: 
Àlex Carmona 
 
Espectacle de circ de gran format amb música en directe. 
Espectacle per a tots els públics 
Durada: 90 minuts (amb entreacte) 
 
 



 
 
DIVENDRES del 14 de 
maig al 2 de juliol 
presentem 
BRINS DE SAFRÀ 
A les 20 h 
Preu: 15€  
(inclou l’espectacle i el sopar) 
 
Un espectacle-sopar per 
apropar el circ i l’art del 
pallasso als més joves! 
 
  
Durada: 90 minuts  

 

 

 

 

“Un bàlsam de cuina i somriures on el xup-xup d’una paella que es va fent i l’olor de 
sofregit han marcat el ritme a un viatge pel circ i la salut mental. Els tempos de l’obra 
s’ajusten a mesura que tallen els aliments, els couen i serveixen un plat d’arròs lliure 
d’intoleràncies i carn d’animal.” 

La petita de la casa, Luara Mateu i Trias, i Joan Grivé Grau presenten un accidentat viatge 
a tota vela cap a els orígens de la cuina i algunes de les rutes comercials que han fet que 
la dieta mediterrània sigui una cuina de referència.  
Aquest espectacle va dirigit a tots els públics, però especialment al públic jove, són els 
oblidats de la pandèmia …  ningú ha pensat en ells…  

Créixer i forjar-te com a persona en un moment així, ho fa tot més complicat i esfereïdor. 
Poc se’n parla dels joves i adolescents, de com ens està afectant a la personalitat, 
caràcter i al nostre futur. Són temps estranys. La incertesa, la impotència, la falta de visió 
en un futur més amable ens fan difícil ser esperançadors. 

Hem arribat a un punt d’inflexió on la trama de la nostra existència sembla que no pot 
avançar i ara més que mai necessitem un espai per riure, per trobar la calma en la rialla, 
per veure que encara que no puguem solucionar les coses amb un cop de vareta màgica 
com sempre ens han ensenyat, podem tenir espais per respirar, per reflexionar… 

L’humor, l’art i la cultura sempre han estat el camí i sempre ho seran.  

“Seguirem tocant fins que el vaixell s’enfonsi, com els músics del Titànic” 

 
 
 
 



FITXA ARTÍSTICA 
Idea original:  
Luara Mateu i Joan Grivé 
Suport en creació i direcció:  
Oriol Vàzquez 
Intèrprets:  
Luara Mateu i Joan Grivé 
Veu en Off:  
Àlex Casanovas 
Banda sonora: 
Roc Mateu Trias 
Figurinista:  
Rosa Solé 
Fotografia: 
Àlex Carmona 
 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE NATURA: 
 

 
 
CIRC I NATURA, UNA MÀGICA AVENTURA!  
DIUMENGES: del 25 d’abril al 4 de juliol 
US PROPOSEM EL PAQUET: Passejada i Espectacle  
Adults: 29 € - Nens: 23€ (de 3 a 12 anys) 
PLACES LIMITADES – RESERVA PRÈVIA 
 
10:30 h PASSEJADA guiada i tranquil·la a la llera de La Tordera per descobrir que 
ens amaga la natura. El Bosc també és un Circ!  



Descobrirem que a la natura hi ha molt de CIRC! Investigarem els sons del bosc!  Qui 
produeix els “CATACRIC” de la natura?. Estarem ben atents als crits, gemecs, cants, 
xiuxiueigs... i sentirem el silenci del bosc.  A càrrec d' ADEMC (Itineraris guiats i 
activitats de coneixement i d'educació ambiental al Parc Natural del Montseny).  
Durada: 1 hora 
Cal portar calçat adequat.  
http://www.ademc-montseny.cat/ 
 
12:00 h ESPECTACLE CATACRIC.40, amb Tortell Poltrona i la companyia al complet. 
7 pallassos són els conductors d’un espectacle que desafia amb sensibilitat i comicitat 
l'etern repte humà de l'equilibri, la gravetat i el sentit comú. Una proposta plena de 
recerca i poesia escènica. 
Un espectacle total, directe, referent i ambaixador de la nostra cultura que captiva a 
grans i petits. Un Circ de la terra, diferent, contemporani. 
Durada: 90 minuts amb entreacte 
http://circcric.com/ca/inici/ 
 
 
Una divertida estada al Montseny, tot gaudint del Circ Cric i de la natura que 
l’envolta. 
 
 
 

 
 
 
Tot el marxandatge és a favor de PALLASSOS SENSE FRONTERES 
 
 
 
 
 
ORGANITZA: 

 
 

 
 
 
 

 


