


QUÈ BÈSTIA!
Jaume Mateu, més conegut com a Tortell Poltrona, és un pallasso diferent que als anys 70, 
amb l'esclat de la gent surtint als carrers en reacció a la grisor del franquisme, i seguint els 
aires de canvis radicals a tot Europa, va voler recuperar el circ català de la època de la 
república fent un circ i un pallasso propi, proper a la mentalitat del moment. 

A través de les paraules de coetanis, col·laboradors, amics i familiars, seguim el 
creixement del seu personatge, en Tortell Poltrona, que ja ha fidelitzat a quatre 
generacions de públic pel seu tarannà i  compromís amb la societat, a la que analitza i 
reflexa en els seus espectacles. 

Funda, l’any 1993,  la ONG Pallassos Sense Fronteres per portar allà on fa falta un 
somriure. A dia d’avui, i després de 23 anys d’activitat,  ja porten més de 23.000 actuacions 
per tot el món amb escenaris improvisats en camps de refugiats, amb públic desplaçat per 
conflictes bèl·lics o accidents naturals.
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El documental “Tortell Poltrona, sense fronteres” gira al voltant de la figura de Jaume 
Mateu, un referent en el món del circ i tota una icona internacional que ha sabut aplegar el 
consens de la crítica i del públic, que li és fidel des de fa més de trenta cinc anys.

En la descoberta de Jaume Mateu, és a dir Tortell Poltrona, repassem més de quaranta 
anys d’arts escèniques a Catalunya i sabem de la seva evolució i gènesi. Ens parlen d’ell 
en Lluís Pasqual (director del Teatre Lliure); en Manel Joseph (Líder de la Orquestra 
Plateria); el periodista Joan Roses; la directora de la Fundació Miro, Rosa Maria Malet que 
ens explica les referències a Joan Brossa i Joan Miró, admiradors d’en Tortell; en Claret 
Papiol (l’altre germà Poltrona); en Manel Trias, escenògraf i col·laborador del tots els seus 
espectacles; el crític Jordi Jané; l’escriptor Manel Barrera; el pallasso Pep Callau i els 
cantants Joan Garriga (La Troba Kung-Fú) i Albert Pla.

No ens oblidem en aquest documental de la vessant solidaria d’en Jaume Mateu qui va 
fundar l’any 1993 la organització no governamental  Pallassos Sense Fronteres  i de la 
que actualment n’és el president. Pallassos Sense Fronteres, amb una gran projecció 
internacional, és una ONG que desenvolupa una més que remarcable tasca en favor de la 
infància que pateix els conflictes bèl·lics o els desastres naturals.

De què ens parlen:

JAUME MATEU: “Tortell Poltrona”

MONTSERRAT TRIAS: Companya, co-fundadora del 
Circ Cric i de Pallassos Sense Fronteres.
Amics de petits, parella sentimental i companya 
professional des dels 18 anys fins a l’actualitat, ens 
parla tant d’aspectes personals com professionals.

CLARET PAPIOL: Claret Clown, amic i col·laborador 
des dels inicis.
Formà part dels Germans Poltrona i des d’aleshores 
han col·laborat estretament en molts espectacles. 
Ens explica la trajectòria professional del Jaume i 
breus anècdotes protagonitxades per ambdós. 



JORDI JANÉ:  Periodista, escriptor i crític 
d’espectacles i de circ.
Ens explica la evolució del circ i paralel·lament, la 
d’en Jaume com a pallasso.

LLUÍS PASQUAL: Director del Teatre Lliure. 
Coneixedor de l’evolució de la estètica i la narrativa 
de l’espectacle. Ens explica els nous conceptes 
aplicats a l’espectacle a Europa.

ALBERT PLA: Cantant, col·labora amb el Circ Cric.
Ens explica la seva experiència de col·laborar amb en 
Tortell Poltrona i d’actuar en un circ.

ROSA MARIA MALET: Directora de la Fundació Miró 
de Barcelona.
Ens desgrana la gran afició d’en Miró i en Brossa pel 
circ i la influència que varen tenir a la carrera del 
Tortell Poltrona.

MANEL JOSEPH: Cantant de la Orquestra Plateria.
Col·labora amb en Jaume als anys 70, i encapçala els 
mateixos canvis en el món de la música, cercant 
noves maneres i nous públics.

LUARA MATEU TRIAS: Filla petita d’en Jaume i de 
la Montse, col·labora al Circ Cric des de molt 
menuda.
Ens comenta la seva tasca a la companyia.



MANEL TRIAS: Col·laborador des dels inicis.
Director artístic dels espectacles del Circ Cric, ha fet 
de tot a la companyia i ha passat per tots els 
moments al costat del Jaume i la Montserrat.

JOAN ROSÉS:  Primer col·laborador d’en Jaume i la 
Montse als inicis.
Ens explica com varen ser aquelles primeres 
actuacions amb en Jaume i la Montserrat als anys 70.

MARCEL BARRERA: Biògraf d’en Jaume Mateu.
Ens introdueix en les diferents evolucions del 
personatge del Tortell Poltrona.

PEP CALLAU:  Pallasso i col·laborador a Pallassos 
Sense Fronteres.
Ens parla de les primeres expedicions de Pallassos 
Sense Fronteres.

IRIS MUR: Acròbata del Circ Cric i expedicionaria de 
Pallassos Sense Fronteres.
Ens parla de l’esforç, el trebal i la disciplina en 
aquesta professió.

ROC MATEU TRIAS: Fill del Jaume i la Montse, 
tècnic de so.
Ens explica com és crèixer en aquest ambient i el seu 
desenvolupament professional dins de l’espectacle 
però des de la faceta tècnica.



JOAN GARRIGA:  Músic, cantant de La Troba Kung-
Fú.
Ens explica la seva experiència de col·laborar amb en 
Tortell Poltrona i d’actuar en un circ.

ROSA PELÁEZ:  Acròbata del Circ Cric i 
expedicionaria de Pallassos Sense Fronteres.
Explica el que representa actuar per a públics de llocs 
en conflicte.

CARLES REQUENA:  Director de Pallassos Sense 
Fronteres.
Ens explica com funciona actualment la ONG.

BLAI MATEU TRIAS: Fill d’en Jaume i de la Montse, 
pallasso instal·lat a Tolouse amb la companyia Baro 
d’Evel.
Ens parla de l’experiència familiar i de les diferències 
de ser un clown a França, on ha estudiat, viu i 
treballa.

JORDI SABAN “SABANI”: Pallasso.
Col·laborador als espectacles del Circ Cric i a les 
expedicons de Pallassos Sense Fronteres.

CAMILLE DECOURTYE:  Membre de la companyia 
Baro d’Evel.
Ens explica la seva manera de treballar.



Contacte:
Sandra Forn.
637515190
Sandra.filmsorient@gmail.com
tortellpoltronasensefronteres@gmail.com
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