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El festival supera amb bona nota el seu primer any a Lleida després de marxar de Montblanc

28.000 persones en tres dies
consoliden el Senglar Rock

de les Basses és el gran èxit
d’aquesta primera edició llei-
datana, gràcies a les comoditats
que tenien els usuaris, com
herba, arbrat, piscina, espais de
connexió a Internet, botigues,
aparcament, zona d’acampada
que va acollir un miler de ten-
des, serveis mèdics i de segure-
tat i sis escenaris repartits en
unes vuit hectàrees de zona
verda. Fortuny també va res-
saltar l’organització i la res-
posta del públic. No obstant, no
tot van ser flors i violes, i també
va enumerar alguns problemes
a corregir en pròxims Senglars,
com algunes deficiències de so
i una millor organització del

programa per evitar l’encaval-
cament de concerts, així com
millorar la informació externa
i de normes internes. El tinent
d’alcalde de Cultura, Xavier
Sàez, va qualificar el Senglar
d’enguany com el millor festi-
val de la història de Lleida i va
posar una matrícula d’honor a
la ubicació, l’organització i el
comportament del públic, ja
que no hi ha hagut cap inci-
dència mèdica ni d’ordre. No
obstant, va deixar l’assistència
en un notable.

Paeria i RGB Management
van dir que la pròxima edició
volen que sigui millor, que tre-
ballaran per consolidar la cita

La Companyia Elèctrica Dharma va actuar divendres a la nit al Senglar Rock
LAURENT SANSEN

Joan Tort
LLEIDA

El Senglar
Rock 2005,
celebrat per
primera

vegada a Lleida, ha
comptabilitzat una
assistència de
28.000 persones
durant els tres dies
d’un festival en què
han actuat figures
com Patti Smith.

Sense més preàmbuls: l’espectacle Animales nocturnos, escrit per
Juan Mayorga i dirigit per Ramon Simó, és fins ara el millor
espectacle autòcton del Grec i ens atrevim a preveure que serà
l’estrella del Festival, mentre que Juan Mayorga es perfila com
el dramaturg castellà més interessant dels últims temps. Estem
davant d’una obra tallada amb diàlegs diamantins en què la qua-
litat literària va de bracet amb l’escaiença escènica, que s’en-
cadellen en un ritme trepidant per confegir una acció carre-
gada de misteri i expectació que arrabassa l’atenció del públic
i el deixa sense respiració fins a la fi.

Ens trobem davant d’un drama cruel, que té com a leitmo-
tiv la llei d’estrangeria amb totes les seves ignomínies, ex-
clusions i discriminacions, que obre les portes de bat a bat a
actituds com les que es mostren a Animales nocturnos, on un
gris personatge sense gaires ambicions, descobreix la fórmula
per esclavitzar el veí, ni que sigui de manera cordial i apa-
rentment incruenta. És un text potent i esponjós, brillant me-

tàfora de la nova esclavitud que s’està escampant a Occident:
la que s’exerceix amb el xantatge, l’amenaça i la por sobre les
persones sense papers.

La impecable posada en escena de Magda Puyo aposta per es-
timular la intel·ligència del públic amb imaginatives resolu-
cions que dinamitzen l’acció, clarifiquen els conflictes i ens
fan directes i propers els personatges. Per començar, la molt
intel·ligent disposició escènica central amb els espectadors a
banda i banda amb una eficaç escenografia del mateix Ramon
Simó que posa simultàniament i a la vista tots els espais de la
ficció per on transiten els personatges, cosa que atorga fluï-
desa i organicitat a l’escenificació, en una articulació embas-
tada de rimes internes i amb un bellíssim i sorprenent es-
trambot final. Tot plegat amb un fons sonor d’Àlex Polls que
incideix substantivament en el clima d’assetjament, de neguit
i de recel que tenyeix l’obra.

Els quatre actors duen a terme un treball interpretatiu d’alt
voltatge. Pep Jové, amb maneres amables i mirada gèlida, cons-
trueix el petit gran monstre que sense perdre les bones for-
mes tiranitza el veí. Pep Pla encarna el discret estranger que
empal·lideix quan se sent descobert i entra en el joc pervers
de la dominació a costa d’allunyar-se de la companya, elegant
Mercè Mariné que acaba per lliurar-se a una estranya aventura
que potser també pararà en algun tipus d’esclavatge. La reina
de la funció és Teresa Urroz, amb la rara capacitat d’expli-
car d’immediat el seu personatge des del més mínim gest i
que travessa la línia d’esposa submisa i insomne per compartir
dominació sobre el nouvingut esclau. Un muntatge que és
tota una troballa.

TEATRE
‘Animales nocturnos’

L’esclau
Francesc Massip

‘Animales nocturnos’ de Juan Mayorga. Intèrprets: Pep
Pla, Pep Jover, Mercè Mariné, Teresa Urroz. Música i so:

Àlex Polls. Escenografia i direcció: Ramon Simó. Di-

recció: Magda Puyo. Sala Beckett, 6 de juliol.

a Lleida i que ja treballen en el
cartell del 2006, tot i que no en
van voler avançar cap nom.

El Senglar Rock va acabar
diumenge a la matinada amb
els principals concerts, sobre-
tot amb el de Patti Smith, que
va acabar descalça a l’escenari,
fent més bisos dels previstos i
recordant els seus èxits davant
l’eufòria del públic. Els Ocean
Colours Scene tampoc van de-
fraudar, però van tenir una mi-
llor resposta els Lax’n’Busto.
També Pau Riba va reunir
molts seguidors. L’organització
va calcular que dissabte a la nit
es van concentrar 10.000 per-
sones a les Basses.

El viento és el film amb el mi-
llor títol dels últims temps.
A primera vista no sembla
res de l’altre món, però
quan l’espectador desco-
breix quin és el vent a què
fa referència, l’inesperat
poder de la metàfora rellu-
eix amb força encegadora i
el que fins llavors era un
relat correcte esdevé apassi-
onant. Sobre la potent força
expressiva d’aquesta metà-
fora reposa l’interès essen-
cial de la nova pel·lícula
d’Eduardo Mignogna.

El film explica la història
d’un avi i la seva néta que es
retroben després de la mort
de la mare d’ella. El xoc
entre els dos caràcters dóna
lloc a un conflicte genera-
cional en què les identitats,
dubtes, somnis i frustraci-
ons dels dos personatges ac-
tuen de motor de l’acció. Es
tracta d’un film en què el
passat té més importància
que el present i articula una
història plena d’emotivitat
i intensitat: el seu millor tre-
ball des d’El faro del sur.

Hi ha aspectes millora-
bles: la relació de la noia
amb el seu nòvio i el seu
amant és més aviat tòpica,
però en general tots aquells
elements que converteixen
una pel·lícula argentina en
una mala pel·lícula no hi
són, i això s’agraeix. El di-
buix dels dos protagonistes
és subtil i delicat, hi ha més
silencis que xerrameca i el
sucre apegalós ha estat
substituït per l’amargor
d’un toc de fel.

És un plaer retrobar-nos
també amb el millor Fede-
rico Luppi dels últims anys.
Bastant allunyat de l’arque-
tip que ell mateix s’havia
forjat, aquí dóna vida a un
ésser d’aparença forta però
de feble realitat, ingenu i
idealista, marcat pel pes ofe-
gador del passat. De la seva
mirada, dels seus silencis i
la seva actitud pacient, se
n’extreu el missatge final
d’El viento: la veritat i la cons-
ciència són els millors ac-
tius d’una persona, el que la
fa més lliure i bona.

CINEMA
‘El viento’

La força
del vent

Toni Vall

‘El viento’. Director i

guió: Eduardo Mignog-
na. Intèrprets: Federico
Luppi, Antonella Costa.
Argentina, 2005.

La xifra suposa situar-se per
sobre de les previsions de la
mateixa organització i és molt
superior a les de l’última edi-
ció de Montblanc, tot i que
l’af luència dels dos primers
dies i la percepció visual del
recinte no feien pensar en
aquest resultat.

Dades al marge, el director
del festival, Xavier Fortuny, va
fer una valoració més que po-
sitiva del Senglar i va destacar
que s’havia assolit el repte del
canvi d’ubicació i d’oferta,
obrint-lo a caps de cartell de
renom internacional. Tot i això,
Fortuny va voler destacar que
va tenir tant públic el concert
de la rockera Patti Smith com
el de Lax’n’Busto, i va afegir que
el nivell musical dels grups ca-
talans no tenia res a envejar als
forans, malgrat la manca de
promoció i projecció.

El recinte del parc municipal


