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QUE BÈSTIA! 
 
Que Bèstia!, és el nou espectacle de Tortell Poltrona, 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. 
  
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! 
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fitxa artística 
Idea original 
Jaume Mateu 
Direcció 
Tortell Poltrona 
Ajudants en la direcció 
Pere Hosta, Caroline Obin, Jordi Oriol 
 
Pallassos 
Tortell Poltrona 
Srta. 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 
 
Espectacle per a tots els públics 
Durada: 1 h 
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TORTELL POLTRONA 
 
                                       
Jaume Mateu Bullich Barcelona, 1955.  
Professor industrial en electrònica i mecànica.  
Estudia sociologia i economia política a l’ICESB de Barcelona. 
Debuta als escenaris com cantant còmic de la Gran Orquestra Veracruz (1974).  
                                                                              
Immediatament dedica la seva vida professional al pallasso, practicant i  
posant en valor una professió tan antiga com la humanitat, cultivant i investigant els 
valors escènics i socials de la figura del pallasso. Estrena la seva carrera artística 
amb Claret Papiol, formant la parella de pallassos Germans Poltrona. 
Des del 1975 ha realitzat milers d’actuacions en espais i zones ben dispars arribant a 
llocs recòndits del globus terraqüi.   
 
Director i fundador del Circ Cric al 1981. Director i fundador del CRAC, 
Centre de Recerca de les Arts del Circ, 1985. Director i fundador del Festival 
Internacional de Pallassos de Cornellà, 1984-1986. 
Ideòleg i fundador del Festival de Pallasses de Andorra, Fòrum de la 
Comicitat, 2001. 
 
Fundador i president de la ONG Pallassos sense Fronteres. ONG creada a 
Barcelona al 1993. Ha realitzat llargues expedicions als camps de refugiats i a les 
depauperades zones de Croàcia, Sèrbia, Bòsnia, Kosovo, Sàhara, Armènia, Chiapas, 
Sri Lanka, Colòmbia, Brasil, Cuba, Sierra Leone, Costa de Marfil, Benín, Haití, RD del 
Congo, Etiòpia, Líban, Libèria … 
 
Des del 1978 participa a Festivals Internacionals de Teatro d’Europa i Amèrica. A 
l’escenari ha treballat amb il·lustres pallassos com Charlie Rivel, Oleg Popov, i 
davant d’artistes com Joan Miró, J.V. Foix i Joan Brossa. 
 
També ha produït, dirigit i participat a diferentes sèries de televisió, com "Els 
Pallassos", "Poltrona Express", "Frekuencia Pirata"...  
 



Discografia: "Tortell Poltrona i la Bandaclowns" (Picap).  
Bibliografia: Animal de Circ- Retrat de Tortell Poltrona, de Marcel Barrera (Ed 
DAU); El món fascinant del Circ Cric (Ed Viena); Diaris de Viatge - Tortell 
Poltrona amb Pallassos sense Fronteres (Icària Editorial); Opinions d’un 
Pallasso, El compromís social de l’artista conversa con Miquel Osset (Ed 
Proteus). 
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SRTA. TITAT 
 
 
Montserrat Trias Muñoz Barcelona, 1956 
Pallassa 
Estudia magisteri i exerceix de mestra durant uns anys. 
Pallassa, actriu de cinema còmic, presentadora en sèries de TV, dissenyadora de 
material gràfic, productora, ajudant de direcció, tècnic d'espectacle ... 
En 1975 funda i participa en la companyia de cercaviles Els Picatrons i la de 
pallassos Germans Poltrona.  
Fundadora i membre amb Jaume Mateu, de la Companyia Tortell Poltrona, 
presenta d’espectacles en els festivals més importants d'Europa i Amèrica. 
Cofundadora del Circ Cric, de l'ONG Pallassos sense Fronteres i del Centre 
de Recerca de les Arts del Circ (CIRC CRAC). 
 
En l'actualitat porta més de 40 anys dedicada al món dels nens, en els seus diferents 
vessants. 
Codirigeix i actua en les campanyes per a escolars "Un Dia en el Circ Cric" que van 
començar en 1996 i que ja compten amb l'assistència de més de 280.000 nenes i 
nens de tota Catalunya. 
 
Directora del Festival Circ Cric al Montseny que des de 2010 se celebra en 
la seu del Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera. 
Directora del Festival Internacional de Pallasses al Circ Cric des de 2014. 
Com a gerent i administradora del Centre de Recerca de les Arts del Circ, s'implica 



formant part de diverses organitzacions reclamades a la reflexió i l'acció per a la 
millora del món del circ com són: l'Associació Amics del Circ Cric, l'Associació 
d'Empresaris Turístics del Montseny, l'Associació d'Empreses de Circ de Creació i 
l'ONG Pallassos sense Fronteres. 
 
Com a pallassa, La Srta Titat Craconi, ha estat la presentadora i fil conductor de tots 
els espectacles, més de 800, del Circ Cric en les Gires 2002-2012 per Catalunya i 
Espanya. 
També ha produït, dirigit i participat en diferents sèries de televisió, com "Els 
Pallassos", "Poltrona Express", "Frekuencia Pirata" ... Discografia: "Tortell Poltrona i 
la Bandaclowns". 
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BOBAS 
 
 
Boris Ribas Hoorn, Holanda 1974 
Pallasso 
És un artista circense molt versàtil. Format a l'Escola Nacional de Rio de Janeiro, 
està especialitzat en trapezi. Ha viatjat a l'Argentina, Amèrica del Nord i el Brasil 
treballant amb la companyia brasilera Intrèpida Trupe. Va treballar de mestre de 
trapezi, acrobàcia i clown a Xile. En 2002 marxa cap a Europa i treballa a França 
amb la troupe Tout fué to Fly. A Espanya ha treballat amb el Circ Raluy i ha 
treballat durant vuit temporades en el Circ Cric. A més de ser un consagrat i 
experimentat trapezista, clown i equilibrista, també és músic i toca diversos 
instruments. 
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