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Ld CujJra de Sevilla ens porta ara «Nanas de espinas>-, un espectacle 
original 

Per ia Cuadra de Sevilla 

«Nanas de Espinas», al 
Municipal 

GIRONA (De la nostra redac
ció).— La Cuadra de Sevilla és 
un grup de teatre andalús co
negut a Girona. L'any 7 2 por
taven «Quejio», e\ seu primer 
muntatge, que va Impressionar 
molt positivament. Des d'ales
hores no han mancat cap any a 
Catalunya i a Girona van pre
sentar t a m b é . «Andalucia 
amarga», un espectacular 
muntatge.amb' ciris, escavado-
ra i tot el sentiment d'un poble 
expressat d'una altra manera. 
Ara, —avui i demà al Munici
pal—, ens visiten amb «Nanas 
de espinas», original del direc
tor del grup. Salvador Tàvora, 
que es va inspirar en «Bódasde 
sangre» de Lorca. «És un es
pectacle — manifestava Tàvora 
a PUNT D I A R I - que recull 
l'experiència acumulada. És 
també la primera vegada que 

ens enfrontem a un text' dra-, 
màtic, amb un bon resultat pel 
moment. Crec que el muntatge 
ajuda a una reflexió clara i plas
ma d'alguna manera tota 
l'emotivitat andalusa». I afegia 
«Considerem que «Nanas de 
Espinas» és un pas endavant: 

hem introduït la paraula en l'es
cena i, tot i que hi ha un texte 
tradicional pel mig i la història 
de «Carmen» per exemple surt 
a l'obra, l'espectacle és molt 
peculiar i està molt en la línia 
de la Cuadra de Sevilla». Línia 
que en els tretze anys que por
ta el grup, l'ha situat com un 
dels millors d'Andalusia i un del 
més importants grups de teatre 
de l'Estat espanyol. A Barcelo
na van actuar la setmana pas
sada, amb un èxit de públic 
molt important. 

Avui a les 10 del vespre, 1̂ «Girona-Cançd-83» 

M^ del Mar Bonet, Pau Riba 
i Ovidi Montllor, junts 

G I R O N A (De la n o s t r a 
redacció).— Maria del Mar Bo
net, Ovidi Montilor i Pau Riba ac
tuaran avui per primera vegada 
junts a Girona, al «Girona-Can-
çó-83», un recital que s'inclou 
dintre del programa de les Fires i 
Festes de Sant Narcís, amb la in
tenció — segons els organitza
dors— de fer-ne altres ejiicions i 
crear a la ciutat un caliu com el 
que anys enrera tingueren mos
tres tan notables com les Sis ho
res de Canet, per esmentar la 
més coneguda. 

Maria del Mar Bonet, als seus 
36 anys, és considerada com 
una de les millors veus del país. 
NaScúda a Sa Ciutat de Mallor
ca, és partidària entre altres mol
tes coses de la pau i no acaba 
d'entendre —musicalment par
lant— aquest país nostre. Avui a 
l'envelat, instal.íat al passeig de 
la Copa, cantarà cançons dels 
darrers discos i temes nous que 
encara no ha estrenat. «És un 
concert que em fa molta il·lusió 
perquè serà a Giro'na i perquè 
podré escoltar l'Oyidí i el Pau, i 
estar amb ells». 

L'Ovidi és d'Alcoi i té 41 ta-
cos. •pill· d'una família de classe 
obrera* a cavall entre elcel. luloi-
de i la guitarra és un dels lletris
tes més consistents del mo-
rrient. «Crec que una iniciativa 
d'aquest ^ tipus «Girona-Cançó-
83» pot ser molt maca si té una 
continuïtat». 

Pau Riba té 35. anys i és també 
de Sa Ciutat. De família d'artis
tes i amb una extensa discogra
fia travessa ara una situació difí
cil, sense casa de discos. A Giro-

T EATRE 
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«Le Cirque Imaginaire»: La 
imaginació al poder 

Sense por d'equivocar-me, tot i que pel Muni
cipal hem tingut ocasió de veure espectacles de 
gran renom i- qualitat, puc afirmar que Le Cirque 
Imaginaire és una de les funcions més meravello
ses que he tingut ocasió de presenciar-hi. 

Amb uns mitjans relativament pobres a la vis
ta, si ho comparem amb les grans màquines es
cèniques d'avui dia (Kemp, Espert, e tc ) . Victòria 
Chaplin i Jean Baptiste Thierree, amb l'ajut d'uns 
llums, unes músiques i un treball extraordinari, 
aconsegueixen un espectacle per ésser recordat. 

AhI, a aquests mitjans, cal afegir-n'hi un al
tre: imaginació, imaginació i imaginació. 

Davant d'això, i a l'hora de fer aquest comen
tari, hom es troba amb un treball difícil, puix que 
sense necessitat d'estendrem més, una sola pa
raula serviria per definir aquest espectacle: sen̂ -
sacional! 

Als que l'han vist, encara els ulls els deuen 
fer pampallugues, i als que no, sols els puc dir 
que ja no hi són a temps. Els animals, monstres i 
tota «la troupe» d'aquest circ, ja han tornat als 
camins. Si en algun lloc tenen la sort de trobar-
los, que no els deixin escapar de nou, si és que 
per un parell d'hores volen ser transportats a un 
món on la tendresa, la poesia i la màgia campen 
al seu aire. 

{..Dissortadament l'encanteri es trenca en 
obrir-se els llums de la sala, però el record deixat 
el portarem dins nostre, per molt de temps. 

Jèan Baptiste Thierree, actor i artista de circ, 
creador de l'espectacle, n'és alhora un dels pro
tagonistes. El seu és un breball que barreja la ten
dresa del clown amb un humor corrosiu en la linia 
de Harpo Marx (figura que ell potencia amb la mi
rada i el somriure). Ala pocs moments d'aparèixer 
es fa seu l'espectador amb tal facilitat, que fins i 
tot quan se'n riü (no ho fa?), aconsegueix el seu 
aplaudiment. 

El cognom Chaplin, amb tot eJ que represen
ta, ha d'ésser una càrrega extraordinària pel qui 

el porta. Victoria Chaplin pot anar tranquil·la pel 
món, ja que el seu art, si no comparable al del ge
ni (perquè havia d'ésser-ho?), aconsegueix arri
bar a unes fites molt altes i difícils de superar. 

Cada gest de la cara —quins ulls! ^ , cada mo
viment seu, són tota una lliçó' interpretativa. 
Veure-la gronxant-se damunt la platea, amb el 
cabell al vent, o transformant-se sols amb l'ajut 
d'un ventall, o fent d'home orquestra, són ja 
unes imatges inesborrables per a nosaltres. 

En veure la concentració i lliurament en el seu 
treball, no és d'estranyar que fora de l'escenari 
les seves reaccions nò siguin del tot encertades, 
però a nosaltres ens pertoca de jutjar l'artista des 
de l'escenari, i en aquest camp, sols tenim elogis 
per donar-li. 

Que tot aix6 té poc de teatre?, indudable-
ment. I més per aquells que creiem que la paraula 
és primordial. El cert, però, és que quan s'acon
segueix una comunicació entre l'escenari i la sa
la, tan it(tensa com en aquest cas, el mirable s'ha 
produït, deixant de banda els mitjans emprats per 
fer-ho, que aquí són d'una honestedat aclapara
dora. 

Pere Garcia Vidal 

na presentarà el «Rock senskà» i 
farà doblete: «a la tarda amb 

Rockson i a la nit amb la Maria 
del Mar i l'Ovidi». 

Frank, compositor del grup, amb la portada del nou disc que es vendrà 
ben aviat només a Girona i a les principals cases de BaFcelona 

En concert amb Pau Riba 

Rockson presenta el 
seu disc a Girona 

Rockson és un grup musical 
empordanès nascut el 1 .979, 
que practica el «heavy-rock» i 
que ara per fi ha pogut editar el 
seu primer disc, que porta per tí
tol genèric el mateix nom del 
grup. Avui el presentaran i es 
presentaran a Girona, amb un 
concert mà a mà (rock a rock) 
amb en Pau Riba, a les sis de la 
tarda, a l'envelat de Fires. 

Compost per Joan Cardoner 
(veu i coros), Andreu Basaganas 
(teclat), Joan Gelis (baixista), 
Mart ín (bateria) i Francesc 
«Frank» Vila, (guitarres), Rock
son és un sòlid grup que tot just 
ara es dóna a conèixer. Frank, el 
compositor, ens explica la histò
ria. «El grup va començar el 
1 .979. Els components som els 
mateixos d'ara a part del baixis
ta que va canviar l'any passat. 
Hi ha hagut dues milis pel'mig, i 
per tant la cosa sempre ha anat 
una mica més pausada. Tot just 
l'any passat vàrem estar lliures, 
de milis fetes, i ens vam dedicar 
a fer la producció del disc, per
què és clar, aquí a les comarques 
gironines és una mica com un ra-
conet: no estàs a Barcelona al 

mig del moviment i sempre estàs 
molt de constat. Vull dir... a nos
altres ens ha passat per exem
ple; no poder participar en el 
concurs de l'ajuntament de Rock 
de Barcelona per no ser de Bar
celona capital i coses així». 

— Vosaltres aneu de heavy-
rock, de rock dur, no? 

— Sí és Heavy, però sobre tot 
és heavy dels anys 70 . No és la 
nova ona heavy que ha sortit 
ara, que és molt enutjosa, les 
cançons són molt iguals, molt 
carregadores, sinó que té la base 
dels anys 7 0 . Els heavys d'ara 
porten dues guitarres, nosaltres 
portem guitarra i teclat és un 
heavy menys carregador, però 
dur igual. 

Ells són tots de Figueres i es
tan realment molt il·lusionats 
amb el disc. Els crítics especialit
zats que hanv is t actuar a Rock
son asseguren que són un grup 
que val la pena veure, capaços 
de comparar-se amb qualsevol " 
altre de primera fila de l'estat 
espanyol. Porten un bon equip i 
un complet show, amb efectes 
especials, i tot . 

MUNYIU-ME 
BÉ!!! 

AMB 

MANUS 
SI us PLAU!!! 

HNOS-. CAMARASA 
Ctra. Banyoles, s/n - Tel. 20 67 07 

SANT JULIÀ DE RAMIS - (GIRONA) 
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