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Actuaren els grups Jazz Accord i Avel.linaArgUelles 

El Festival de Dansa es va 
cloure diumenqe a la Devesa 
GIRONA. (iDe la nostra Redac
ció, per A.Q.). — Amb poca as
sistència de públic va tenir lloc 
en l'incomparable marc de la De-
vesa,'la cloenda del "Festival In
ternacional de Dansa de la Costa 
Brava" on prengueren part dos 
grups de dansa contemporània 
de Barcelona, el grup Jazz Ac
cord i el grup d'AvelJina Argüe-
lles. 

L 'última sessió del Festival 
de Dansa va iniciar-se amb l'ac
tuació del Jazz Accord, un grup 
de dansaires que ballen al so del 
jazz i realitzen importants inno
vacions dintre el panorama de la 
dansa. El millor grup de la nit 
fou però el d'Avel.lina Argüe-
Ues, el qual tot seguint, la seva lí
nia innovadora ens presentaren 
la història d'un peu des de que 
neix fins que-es ficat dintre un 
mitjó i una sabata i llançat a la 
civilització. El ballet estava rea
litzat a partir de diversos assoli
ments experimentals. 

Si fem un balanç del festival 
de Dansa de la Costa Brava, la 
primera característica que es des-

El grup d'Avel·lina Argüelles va cloure el Festival de Dansa de la Costa Brava 
(Foto Joan C. Guerrero) 

pren són els nombrosos proble
mes que ha h^ut d'afrontar, per 
culpa del mal temps i a fets rela
cionats amb l'organització, cosa 
que ha motivat diversos canvis 
en el programa d'actuacions, 
tant pel que fa als grups partici
pants, com al lloc on s'havia de 
celebrar. 

El Festival ha aconseguit, pe

rò, la seva tasca dei realitzar un 
total de 18 actuacions a dife
rents indrets a les nostres comar
ques i portar figures de nivell in
ternacional com els Solistes» de 
Ballet de l'Opera de París, de 
r Opera de Munich, de 1' Opera 
de Roma, el London City Ballet 
i la Companyia de Dansa Con
temporània Belga "Carmen La-
rumba". 

Alvaro de la Iglesia estiuejava l'any passat a les nostres comarques (Foto arxiu) 

Àlvaro de la Iglesia 

Ha mort el pare 
de "La Codorniz" 

Pel·lícula catalana de 8 hores 

Antoni Ribas començà 
ahir a rodar "Victòria" 

'BARCELONA (De la nostra Re
dacció, per A.Q.).— Al mercat de 
la Boqueria de Barcelona va co
mençar ahir, sota les ordres 
d'Antoni Ribas, el rodatge del 
film català: "Victòria! l'aventura 
d'un grtyxjgj^ble", que amb una 
durada inicial de vuit hores i la 
pjírticipàció d'un total de 800 
actors està considerat com el 
projecte més ambiciós que ha 
realitzat fins ara el cinema cata
là. 

Antoni Ribas, el director de 
"La Ciutat C!remada"; s'ha plan
tejat la necessitat de fer un pro
jecte d'aquestes dimensions per 
tal d'enriquir la indústria del ci
nema català. Per finançar-lo ha 
recollit un total de 500 accions 
populars, algunes d'una impor
tant quantitat. El repartiment 
d'actors estarà encapçalat per 
Helmut Berger, l'actor preferit 
de Visconti, i la popular Norma 
DuvalvA4 costat d'aquests s'hi 
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Avui estrena de la 
pel.hcula musical 

troben Xavier Elorriaga, Carme 
Elies, i un seguit de figures po
pulars que van des d'en Xiri-
nachs fins a Helenio Herrera, bo 
i seguint el mateix esquema ini
ciat a la Ciutat Cremada. La pel-
lícula, de 8 hores de durada, se
rà estrenada comercialment en 
tres parts diferents, però es pen
sa fer una estrena conjunta de 
l'obra en un lloc de grans dimen
sions, com podria ésser el camp 
del Barca. També s'espera que 
pugui estar enllestida abans del 
Festival de Canes, on hi seria 
presentada. 

La història de la pelJícula es
tà ambientada l'any 1917 a Bar
celona, on el provincianisme 
vuitcentista es convulsà pel cos
mopolitisme dels refugiats a la 
I Guerra Mundial, moment tam
bé en què, com a conseqüència 
del conflicte bèLlic, es produiiren 
guanys fàcils entre els fabricants 
catalans. En aquest ambient se
guim les aventures del sindicalis
ta Jaume Canals i l'enfrontament 
amb el jove militar Rodríguez 
Haro (Heímut Berger). La dura
da del rodatge d'aquest "Nove-
cento" català serà, en prindpi, 
de nou mesos. 

Xavier Elorriaga, el principal protago
nista del film, habillat amb les robes 
del sindicalista Jaume Canals. 

MANCHESTER.- El passat 
dissabte a la rut va morir a la 
localitat anglesa de Manches-
ter el popular periodista i hu
morista Alvaro de la Iglesia. 

. Alvaro es trobava a Man-
chester amb la seva dona, na
tural d'aquella localitat, per 
tal de visitar els seus familiars. 
Mentre estava assegut en un 
sofà li va venir una hemorrà
gia cerebral i es va morir al 
cap de poca estona, sense te
nir temps els seus familiars 
de traslladar-lo a l'Hospital. 
El seu cadàver arribarà a l'Es
tat Espanyol, dijous, per ésser 
enterrat a Donostia. 

Alvaro de la Iglesia fou un 
dek es<jriptors que més popu
laritat tingueren al nostre país 
al llarg dels anys 50 i 60. Al 
llarg de 40 anys va dirigir la 
revista satírica "La Codor-
niz", ïevista que es popularit
zà al llarg del franquisme per 
les numeroses'multes i tanca
ments de que va ésser objecte, 
degut a la seva crítica incisiva 
contra el règim. "La Codor-
niz" fou un niu d'anècdotes i 
acudits, com els titulars de la 
portada d'un dia que indica
ven: "Bombines es a bombón, 
como cojines es x, nos impor
ta tres X que nos cierren la re-

dacción" o aquell "Reina un 
fresco general procedente de 
Galícia". A part de "La Co-' 
domiz", Alvaro de la Iglesia 
va publicar unes 45 novelJes, 
amb títols tant suggestius 
com "En el.cielo no hay al-
mejas", "La gallina de los 
huevos de plomo'^, "Morir 
con las medias puestas ", etc. 

L'any passat per aquestes 
dades amb motiu d'una breu 
estada a Roses, Alvaro de la 
Iglesia indicava a PUNT.DIA-
RI respecte a la seva tasca 
com à escriptor: "L'objectiu 
principal de les meves obres 
és que la gent s'ho passi bé, 
per això quan escric un llibre 
sempre hi poso el lema: "Qué 
usted lo pase bien". Els meus 
llibres són d'"humor arc iris". 
En ells fa^ humor negre, ro
sa... de tots els colors. Me'n 
ric de la Republicà i de la Mo
narquia, del capitalisme ideí 
socialisme, en definitiva de 
tota situació còmica de la vi
da. Miro de fer novelJes de 
caire intemporal, d'aquesta 
manera les meves noveles en
cara es continuen llegint". 
Sobre la codorniz ens deia: 
"El que havíem de fer amb 
"La Codorniz" era fer pessi
golles amb la pluma i dir-ho 
tot de manera discreta". 

Tingué una durada de 7 hores 

Molt de públic es va aplegar entorn 
el festival de Rock de Portbou 

PORTBOU (De la nostra Redac
ció).— Organitzat per la Conse
lleria de la Joventut i amb recol
zament de la de Cultura, es và 
celebrar el proppassat divendres 
a Portbou, des de les 9 del vespre 
fins les 4 de la matinada, un im
portant festival de Rock. L'esce
nari fou el ben acurat Passeig de 
Mar. 

Degut a la bona propaganda 
feta, s'aplegaren a la vila fronte
rera gent dels pobles i càmpings 
veins, tant d'aquí com de la Ca
talunya Nord. L'espectacle de, la 
gent tombada a terra, pujada als 

llocs més inverossímilso els im
provisats dansaires, era el clàssic 
que ofereixen els festivals d'a
questa mena. 

Els grups "rockers" feien en
tre ells una competència de so
roll sota una bona instal.lagjó lu
mínica que es repartia entre l'es
cenari i el públic, ja que aquest, 
com hem apuntat abans, era 
part irnportant de la festa. 

Entre els assistents hom hi 
podia veure molts de compo
nents del grup de "progrés" que, 
com ja hem informat en altres 

ocasions al PÜNT, poblen les 
"Tres Platgetes" i la del pi, la 
qual cosa no agrada massa à un 
sector de la població. 

, Tomant al Festival Rock, po
dem dir que l'experiència fou 
positiva i demostrativa de la ca
pacitat de coUaboració del jo
vent local. La presència, durant 
la preparació, dels regidors Roig 
i Rosique, fou sens dubte deter
minant. Participaren "Gavin & 
McDonald Band", "Pet", 
"Thzib", "Paul" i "Rockson". 
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Més grans de 14 anys 
Sessions: 4, 6, 8 i lO'lS nit 
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Plaça de l'Església, a 2 /4 d'11 

REPRESENTACIÓ DE 
«LES MOSQUES» 

Amb el suport de PUNT.DIARI 
El grup Rockson va estar present al festival de Rock 


