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a la carpa de l’entranyable
Cirque Romanès Tsigane.
Ara bé, el film de Fellini re-
sulta de difícil traducció tea-
tral perquè només els pri-
mers plans capten amb pre-
cisió les mirades de

cular del món circense i de
l’espectacle de fira. La stra-
da (1954) capta la solitud
que abraça un patètic tàn-
dem de comicastres que re-
produeixen en la seva vida
quotidiana els rols de clown
i august representats a es-
cena. En el fons és un poètic
i sentit homenatge a les
companyies ambulants
d’abans, un eco de les quals
encara es pot veure al CCCB

E
nguany la temporada
teatral s’ha avançat un
mes en alguns locals

com el Romea o el Versus,
aprofitant el públic que
roman a Barcelona durant
l’agost canicular. El teatre
del carrer de l’Hospital acull
el primer muntatge sorgit
del nou Centre d’Arts Escè-
niques de Terrassa, l’adap-
tació d’un film emblemàtic
de Fellini, un retrat crepus-

Crítica* teatre

Camí cap a enlloc

FrancescMassip

descarnada tristor, els ges-
tos de desesperació i les re-
accions d’incomunicació
dels personatges, i que
creen l’atmosfera desenci-
sada d’aquests rodamons
que pasten els seus núme-
ros rudimentaris amb molta
fam i il·lusions esmicolades.

La posada en escena de
Xicu Masó reprodueix amb
fidelitat el canemàs de la
pel·lícula, amb una platafor-

ma circular a l’entorn de la
qual els personatges empe-
nyen una tartana-moto co-
sida d’andròmines, en un
moviment giratori que
evoca el llarg recorregut
cap al no-res que és la seva
existència. Malgrat els es-
forços de Carles Martínez,
un violent i a la fi trencat
Zampanò, i de Míriam Ala-
many, una gemegaire i des-
valguda Gessamina, el clima

d’intensa poesia del film de
Fellini s’esbrava en l’esceni-
ficació, reduïda a un meca-
nisme sense ànima que s’es-
llangueix fins al sopor. La
taula balla per totes bandes,
i no hi ha pedra que la calci,
malgrat la metàfora final.

*
‘La strada’ de Fellini, DIR.:
XICU MASÓ. TEATRE ROMEA. 10
D’AGOST.

La pel·lícula de
Fellini resulta de
molt difícil
traducció teatral

Deuhores
derock
Música de diverses
generacions se cita
avui al cinquè
Festival Figa Rock

Jaume Pi
BARCELONA

La minúscula població de la
Figuerosa, comarca de l’Ur-
gell (30 habitants tot l’any),
augmentarà aquesta nit
considerablement la seva
població en quasi 2.000 per-
sones. El motiu, la cinquena
edició del Festival Figa Rock
que portarà més de deu
hores de música gratuïta i
en directe a aquest petit
nucli del municipi de Tàrre-
ga. Un total de 12 grups, re-
presentants de tres genera-
cions del rock d’aquest país,
es donaran cita en una jor-
nada que des de fa cinc anys
ja és un clàssic de l’agost.

El Festival es desenvolu-
parà en dos escenaris i des
de les deu de la nit fins a
altes hores de la matinada.
Obrirà el foc el grup local
Comandante Rock & The
Revolution Band, seguit
d’un dels primers noms im-
portants de la nit, el solsoní
Roger Mas, amb les cançons

del disc Mística domèstica.
A la mitjanit, serà el torn
d’Oriol Tramvia, el primer
dels representants del rock
dels 70 al Festival, que avan-
çarà les cançons d’un nou
àlbum que ha d’aparèixer
per Nadal. També hi serà
Pau Riba, ben entrada la
matinada, que presentarà al
Figa Rock un espectacle in-
èdit juntament amb la
banda 1000 Simones. Com-
pletaran el nodrit cartell les
actuacions de Gimondy,
Sanjosex, Caníbala, Mazo-
ni, Don Simón & Telefun-
ken, Maguílaz, Verdcel i DJ
Pollastrot.

Any rere any, el Figa
Rock desafia la lògica, man-
tenint un festival gratuït
amb només 18.000 euros de
pressupost. Però la filosofia
seguirà sent la mateixa: “Un
festival que sigui el punt de
trobada entre artistes im-
portants dels setanta i les
noves generacions”, segons
el seu portaveu, Xavier Ma-
yora. “És un miracle que en-
cara aguantem –explica Ma-
yora–, però aquest any qua-
drarem el pressupost de les
darreres edicions, i n’ani-
rem fent de noves mentre
es pugui”. ■

Pau Riba serà un dels caps de cartell del Festival Figa Rock que
es fa a la Figuerosa (Urgell) ■ ARXIU
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El rock energètic de Dionysos emborratxa la segona
vetllada del festival Les Méditerranéennes

J. M. Hernández Ripoll
ARGELERS

La presència del grup Dio-
nysos a Argelers va ser com
una injecció d’adrenalina. El
seu rock esbojarrat, amfe-
tamínic, no va deixar indi-
ferents els milers de perso-
nes presents a la segona vet-
llada del festival Les
Méditerranéennes. Abans
d’ells, La Troba Kung-Fu, el
nou projecte de Joan Garri-
ga, i els mestissos Babylon
Circus es van encarregar
d’escalfar l’ambient als jar-
dins de Valmy. La música de
Dionysos, un sextet liderat
pel cantant Mathias Malzi-
eu, mostra referències cons-
tants a la literatura i al ci-
nema, però el resultat
d’aquesta barreja de con-
ceptes es troba més a prop
del rock d’americana i cor-
bata de les bandes dels se-
tanta, però amb efectes so-
nors del nou mil·lenni, que
de la música poètica de la
chanson. I és que la nit de
dijous va ser molt més mo-
guda que la viscuda un dia
abans.

Música mestissa
Va trencar el gel La Troba
Kung-Fu, la banda de l’ex-
Dusminguet Joan Garriga,
que va presentar els temes
que han gravat al single ti-
tulat Dub Fulletí, un disc de
quatre talls que va sortir al
mercat com l’avançament
d’un llibre-cedé que edita-
ran quan acabin els proble-

mes que la banda té amb la
discogràfica. Garriga i com-
panyia van oferir una actu-
ació de caràcter mestís,
amb temes que semblen
inspirar-se en la rumba,
però que acaben donant
una volta per ritmes llatins,
magribins, balcànics o estils
tan diversos com el reggae o
el dub. Garriga ha persona-
litzat el concepte Dusmin-
guet, per portar-la cap a una
originalitat que de moment
sembla oberta a ritmes més
diversos.

I, entre La Troba i els Dio-
nysos, una altra rosa amb
forma de sorpresa: la Baby-
lon Circus, un combo de deu

músics que ofereix un pro-
ducte mestís i, sobretot, di-
vertit. Amb la música de
Mano Negra i Les Negresses
Vertes com a referent, la
banda és un eclosió de ritme
constant gràcies a una po-
tent secció de vents que dóna
velocitatalstemes.Dancesof
Resistence és el seu últim
disc i hi concentren una bar-
reja musical fonamentada en
el reggae, l’ska i el rock a
parts iguals. Originaris de
Lió, aquest grup ja ha supe-
rat les fronteres franceses
per fer-se un nom en l’escena
musical europea.

Per altra banda, la jor-
nada de dijous a la nit va

comptar amb la presència
del director musical de
l’Icub, Martí Perramon, i
del director del festival
BAM de Barcelona, Jordi
Gratacós. L’Icub ha estat
qui ha facilitat la presència
al cartell de Les Méditerra-
néennes del cantautor ca-
talà Roger Mas, que hi va
actuar ahir al vespre. Se-
gons Perramon, la tria de
Roger Mas va venir des-
prés que l’organització del
festival rossellonès deses-
timés la banda 08001 per
problemes de pressupost,
atesa la gran infraestruc-
tura escènica que maté la
banda. ■

La Troba Kung-Fu, una de les estrelles de la jornada de dijous a Argelers ■ CLICK ART FOTO


