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L
a manera d’explicar les
vivències d’uns saltim-
banquis ambulants con-

verteix La Strada (Federico
Fellini, 1954) en una obra
mestra sobre la soledat i la in-
comunicació de l’ésser humà.
Xicu Masó ha partit de la ver-
sió teatral de Gerard Vázquez
(estrenada el 1999 al Versus
amb direcció de Jordi Basora)
i, amb l’excel·lent escenògraf
Lluc Castells, n’ha fet una po-
sada en escena sòbria, des-
pullada, molt a to amb la cru-
esa i el despullament dels
protagonistes.

La Strada de Fellini se
sustenta en la credibilitat
dels personatges, en la crua
i veraç humanitat dels seus
trets caracterològics, en ca-
dascuna de les seves reacci-
ons i mirades. La Strada de
Masó és un producte molt
digne, però hi ha dues raons
que li impedeixen clavar-
nos el cop de puny que el
film de Fellini ens dóna a
l’esòfag. La primera raó és

haver substituït la partitura
de Nino Rota (només se
n’usa el tema central) per la
de Maurici Vilavecchia, que
queda lluny de la grandiosa
càrrega poètica i emocional
de la banda sonora de Rota.

La segona raó –i princi-
pal– és la construcció dels
personatges. No es tracta
d’imitar Anthony Quinn i
Giulietta Masina, però la po-
laritat entre totes dues in-
terpretacions és la clau de
volta del desenvolupament
del drama. I, en aquest as-
pecte, el Zampanò de Carles
Martínez fa aigües tant per
un sorrut poc convincent
com pels massa sovintejats
rampells de bon jan. Al Foll,
que Miquel Gòrriz ja feia en
el muntatge del Versus, li
sobra simpatia i li falta cinis-
me. Míriam Alamany s’acos-
ta prou a la Gelsomina origi-
nal, però fa perillosos virat-
ges cap a la caricatura
(moure’s amb seguretat a la
frontera entre el pallasso i
el discapacitat mental vol
moltes taules).
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Tres a la
carretera

‘La Strada’ de
Masó no ens
clava un cop de
puny com Fellini

Cors idansesdelmón
Dijous comença la
24a edició del
Festival de Música
de Cantonigròs

Jaume Pi
BARCELONA

Com cada any, i ja en són 24
de consecutius, dijous co-
mençarà una nova edició
del Festival Internacional de
Música de Cantonigròs.
Fins diumenge que ve, una

cinquantena de grups,
entre cors i grups de dansa,
de 29 països diferents
d’arreu del món, participa-
ran en les cinc competici-
ons convocades de música
coral mixta, veus iguals fe-
menines, cors infantils, cors
de música popular i danses
populars. De les obres obli-
gatòries que els grups han
d’interpretar per concurs,
destaca Dieu qu’il la fait bon
regarder! de Claude De-
bussy, per a cors mixtos de

fins a 40 veus, i la catalana
Cançó de Finestres de
Josep Vila, per a cors feme-
nins de fins a 36 veus.

De l’edició d’enguany,
destaca l’homenatge del pri-
mer dia al compositor aus-
tríac Wolfgang Amadeus
Mozart amb motiu del 250
aniversari del seu naixe-
ment, a càrrec del cor israe-
lià The Meggido Choir, que
interpretarà obres poc co-
negudes del compositor.
També fora de concurs, hi

haurà l’actuació dissabte
d’un cor taiwanès. Com a
novetats, el president del
Festival, Josep M. Busquets,
va anunciar en la presenta-
ció cors arribats d’indrets
tan llunyans com el Nepal i
Nova Zelanda, així com
l’àmplia presència de grups
dels països bàltics.

Fora de les dificultats di-
plomàtiques que comporta
portar tants grups estran-
gers i la preparació per a la
propera edició dels vint-i-

cinc anys (en la qual es con-
vidaran els cors que han
estat presents en les darre-
res 24 edicions), el Festival
té un altre maldecap que ar-
rossega des de fa dos anys.
L’organització segueix amb
el dubte de si en el futur tin-
drà o no seu fixa a la locali-
tat osonenca. Sobre aques-
ta qüestió, Busquets va ex-
plicar: “Estem dissenyant
l’equipament estable però
encara no s’ha arribat a un
acord amb l’Ajuntament
per a la ubicació del projec-
te”, i va admetre que si tot
plegat no arriba a bon port,
la direcció del Festival es
plantejaria “emigrar de
Cantonigròs, cosa que ens
sabria molt greu”. ■

CINEMA
La segona part de
‘Piratas del Caribe’,
rècord de taquilla
Piratas del Caribe: el cofre del
hombre muerto, la segona
part de les aventures del capi-
tà Jack Sparrow, ha batut el
rècord de recaptació en el pri-
mer cap de setmana a USA. En
els tres primers dies a les pan-
talles nord-americanes, la
pel·lícula protagonitzada per
Johnny Depp ha obtingut 132
milions de dòlars, superant
així el rècord de Spider-man,
que en la seva estrena, el
maig del 2002, va arribar als
114 milions.

B-ESTIVAL
Brasil envaeix el
Poble Espanyol amb
Toquinho i Gal Costa
Després de la visita d’ahir de
B.B. King, el B-Estival continua
omplint de música el Poble Es-
panyol. Avui els sons brasilers
de la guitarra de Toquinho i la
cantant Gal Costa oferiran un
doble concert on repassaran
els seus èxits. Als 40 anys i
amb 60 discos publicats, To-
quinho és ja un dels guitarris-
tes més prolífics del Brasil,
mentre que en aquest mateix
país Gal Costa està considera-
da una de les millors cantants
carioques, a més de ser una
de les impulsores del movi-
ment Tropicalismo.

MÚSICA
‘Los chicos del coro’
arriben al Festival de
Cap Roig
Les veus de Les Petits Chan-
teurs de Saint Marc eren les
que se sentien a la pel·lícula
Los chicos del coro i avui es
podran escoltar al Festival de
Cap Roig. Es tracta de la seva
primera vista a Catalunya,
abans d’actuar divendres que
ve al Palau de la Música Cata-
lana, on oferiran un repertori
similar.

Espectacles
enbreu

Pepa Plana va ser l’encarregada de clausurar ‘L’un, dos, tres del pallasso’ ■ LAURENT SANSEN

“Balla, Juanitu!”
Èxit de la segona edició del festival ‘L’un, dos, tres del
pallasso’, que ha tingut lloc a Tiana de l’1 al 9 de juliol

Jordi Jané
TIANA

“Balla, Juanitu, balla, balla!”
és tot el que diu, en una sín-
tesi perfecta, la tornada del
tema musical amb què De
Mortimers homenatgen el
comediant, poeta i pedagog
escènic Joan Armengol i
Moliner (1949-2004). Si bé
els espectacles més potents
s’han concentrat en el dar-
rer cap de setmana, el festi-
val s’ha celebrat a Tiana de
l’1 al 9 de juliol amb una
programació eclèctica, en
coherència amb l’esperit
d’en Juanitu: titelles per a
infants i per a adults, circ,
cabaret, concerts, DJ, so-
pars populars, jocs, pallas-
sos i l’emotiva projecció del
DVD de la primera edició (el
2005). L’èxit de convocatò-

ria augura la consolidació
d’un festival nascut de la
complicitat amb qui fou,
entre un munt de coses
més, fundador de Comedi-
ants, factòtum del mític
programa televisiu Terra
d’escudella, pal de paller del
col·lectiu artístic Can Boter
i professor de màscara i pa-
llasso a l’Escola de Circ Ro-
gelio Rivel.

Gran dissabte
Dissabte passat a sol post,
els Gingers presentaven el
seu nou espectacle Perles i
Plomes. Tant si heu vist Síl-
via Compte, Guga Arruda,
Ramiro Vergaz i Dani Cer-
cos actuar al Circ Cric com
si no els heu vist mai, no us
els perdeu. Perles i Plomes
és una molt ben tensada
successió de números core-

ografiats i ballats amb ofici
i simpatia, lligats per la re-
lació que els quatre artistes
personatge estableixen a la
pista. Farcit de gags que no
cauen mai en el recurs fàcil,
l’espectacle combina moltes
especialitats circenses, i en
cadascuna els Gingers de-
mostren un domini apa-
rentment congènit però que

és fruit de milers d’hores de
feina.

La carpa de Tiana es va
fer petita per encabir el pú-
blic de la gala 1,2,3 del pa-
llasso, una cerimònia lúdi-
co-laica amb música i pre-
sentació de De Mortimers.
Hi van actuar Tortell Pol-
trona (El Maquillatge, El
Micro, El Coet), Claret
Clown (un deliciós frag-
ment del nou espectacle
Devos a vós, a partir de tex-
tos de Raymond Devos), els
brasilers Boris (barra còmi-
ca) i Carla (cèrcol aeri), els
trapezistes Nando i Adriana
i el quartet Two Play (amb
un número d’acrobàcies
portades encara en cons-
trucció). El festival es tan-
cava diumenge a la tarda a
la Sala Albéniz amb L’atzar,
de Pepa Plana. ■

Els Gingers van
oferir una sèrie
de números
coreografiats i
ballats amb
simpatia i ofici


