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● Una altra jornada d’es-
tretors al Teatre Poliorama.
Si ja és complicat baixar
per la Rambla sense topar
amb cap dona amb pamela i
sandàlies, ahir la cua que
sortia del teatre de Barcelo-
na feia més inversemblant
la imatge turística amb un
parell de cavallers, calçats
amb malla i escut, que ca-
valcaven entre els primers
candidats a participar en el
musical Spamalot i les es-
tàtues humanes. Els tres
membres d’El Tricicle es
passen al musical i ho fan
en castellà. Els actors, que
feien reverències quan el
mim Marcel Marceau ac-
tuava al Paral·lel, ara es de-
claren també deixebles de
la factoria Monty Python.
No és fortuït: el muntatge
que ara es prepara pel se-

tembre parteix de la pel·lí-
cula Los caballeros de la
mesa cuadrada.

A dins, al vestíbul els
aspirants a ballarins fan
escalfament. Quan només
fa una hora que han co-
mençat les proves ja s’in-
tueix aquella fortor de
gimnàs sense dutxes. El
que no fa flexions a la ba-
rana s’aguanta amb el re-
llotge d’en Brossa o s’en-
casta amb les crítiques am-
pliades a les parets d’El lli-
bertí. Finalment, l’escena-
ri. Entre els col·legues s’a-
visen que les fustes pati-
nen i es demanen vambes
d’emergència. També els
comenten la dificultat de
la segona coreografia, «hi-
perràpida», amb una peça
desimbolta que recorda la
tonada de La vida de
Brian. A escena, la darrera

constatació de les estre-
tors: els aspirants s’han de
fintar entre ells sense cau-
re sobre el rètol dels patro-
cinadors i sense deixar-se
una ungla en el decorat se-
micircular. A platea, Jordi
Bosch s’abraçava ahir
amb els tricicles, com a
bon candidat de rei Artur.

Spamalot s’estrenarà al
setembre, en una tempora-
da que arrencarà amb qua-
tre musicals més. El Trici-
cle mateix farà la compe-
tència perquè té previst fer
temporada de Garrick al
Poliorama superpoblat
d’aquests dies. Stromboli
signa el seu segon musi-
cal, després de Grease,
que va estar una tempora-
da i mitja al Victòria i ha
fet gira per tot l’Estat.
L’objectiu és repetir èxit.
El Tricicle farà la primera

versió no anglosaxona
d’un musical estrenat el
2005 a Broadway. Faran
una lectura fidel a l’humor
britànic passada pel tamís
del grup de mim.

I el cavall de Tirant?
Bieito va pensar que Ti-
rant lo Blanc podria baixar
per la Rambla amb cavall
per descavalcar al Romea
en el muntatge homònim.
Ahir, els cavallers actors
(que van acceptar la feina
amb la condició que no po-
drien ser un dels 800 can-
didats a fer el càsting) cor-
rien, com nens, a l’esque-
na d’un centaure. La com-
parsa divertia els vianants
de franc. A la Rambla del
barret mexicà, la parella es
podia confondre amb un
parell d’esbojarrats d’un
comiat de solters.

La companyia, deixeble de Marcel Marceau, dirigirà «Spamalot» en castellà,
i es reconeix ara també devota de l’humor surrealista de Monty Python
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El Tricicle es passa al musical
Un grup dels 800 candidats a figurar en el repartiment de Spamalot en el cos de ball, ahir al Poliorama./ GABRIEL MASSANA

● La construcció del futur
centre d’interpretació de
les pintures rupestres del
Cogul començarà amb to-
ta probabilitat aquest ma-
teix any. El president de la
Diputació de Lleida, Jau-
me Gilabert, així ho va
afirmar dissabte, durant
l’acte de commemoració
del centenari de la desco-
berta de les pintures. Se-
gons va dir, espera que du-

rant els pròxims mesos es
posi la primera pedra
d’aquest centre, que tindrà
com a objectiu estudiar i
donar a conèixer les pintu-
res de la Roca dels Moros,
i que estarà finançat per
l’Estat, la Generalitat i la
Diputació amb 300.000
euros cadascuna.

En la celebració de dis-
sabte, que es va fer davant
la Roca dels Moros i amb
l’assistència d’unes tres-

centes persones, es va es-
trenar una representació
del grup Esbós Dansa, que
mostra la seva interpreta-
ció, artística i didàctica, de
la coneguda escena rupes-
tre. Per la seva banda, el
grup grec Vanguelis Di-
moudis Kompania va in-
terpretar la música tradi-
cional i actual de Grècia.

La Diputació de Lleida,
a través de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs, i l’Ajunta-

ment del Cogul van orga-
nitzar conjuntament els
actes del centenari. A la
Roca dels Moros hi ha el
famós conjunt de nou do-
nes al voltant d’un home.
Aquesta representació
s’ha interpretat com una
dansa ritual de fecunditat.
Aquest retrat és la gran
aportació a la ciència que
va fer la descoberta de la
Roca dels Moros, del Co-
gul, al 1908.

El centre d’interpretació d’art del Cogul
s’iniciarà aquest mateix any

ACN / El Cogul (Garrigues)

ascal Comelade creu que el jazz és l’únic es-
pai llibertari i individualista de la cultura
musical del segle XX a Occident. Potser per-

què ell també té un esperit llibertari i individualista,
Comelade va acceptar l’any passat una proposta de
la revista Jaç que el convidava a crear una banda de
jazz en homenatge a Tete Montoliu, en el desè ani-
versari de la mort del pianista, per a una producció
del festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat.
D’aquesta manera va néixer The Art Eixample of
Canigó, una formació amb un repertori basat en
composicions que tocava habitualment Montoliu.

The Art Eixample of Canigó va debutar el setem-
bre a l’Altaveu amb l’esplèndid Horacio Fumero,
acompanyant de Montoliu durant més de vint anys,
al contrabaix. Amb Patrick Felices treballant bé al
lloc de Fumero, el grup ara incorpora més peces al
repertori. Consolidat com un quintet que va més
enllà d’un homenatge d’un sol dia, diumenge va
obrir una nova etapa en un saborós concert a El Jar-
dí, en la cloenda del XVI Voll-Damm Festival de
Jazz de Figueres.

La capital de l’Alt Empordà atrau molt Comela-
de, que hi va sovint i s’hi sent com a casa. El 2002,
Comelade va incloure una composició impressio-
nant dedicada a Figueres al disc Psicòtic mu-
sic’hall. El 2003, els seus instruments de joguina
van ser protagonistes d’una exposició al Museu del
Joguet. El 2004, va compartir una actuació memo-
rable amb Lluís Llach a El Jardí. El músic nord-ca-
talà va viure diumenge un altre episodi de la seva
història de complicitats amb Figueres triomfant-hi
amb The Art Eixample of Canigó.

Poques vegades el jazz agafa un aire de música
popular com a les actuacions de Comelade amb
The Art Eixample of Canigó. Dibuixant amb suavi-
tat atmosferes sonores plàcides més que no pas im-
posant un ritme frenètic, David Xirgu toca la bate-
ria amb sensibilitat i mesura. Gorka Benítez brilla
com de costum traient al saxo un so equilibrat, sen-
se estridències, i fins sorprèn amb l’alboka evocant
les seves arrels basques o assumint eventualment el
rol de vocalista com si fos al davant d’un conjunt de
salsa tranquil·la. Concentrat i imaginatiu, Pep Pas-
cual encanta amb la màgia del so que treu a objectes
tan diversos com un globus, una serra o una tetera.

Des de Pel teu amor fins a Cançó del lladre, pas-
sant per Strangers in the night o aclucades d’ull a
Paolo Conte o altres astres del jazz, composicions
de filiacions estilístiques molt diverses van encade-
nant-se amb naturalitat en un sol discurs musical,
de jazz de gust popular. Per dir-ho amb paraules de
Pascual, és el resultat d’un joc de melodies sinuós i
seductor.
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Jazz de gust popular
� Músics: Pascal Comelade (pianos) & The Art

Eixample of Canigó: Gorka Benítez (saxo i flauta),
Patrick Felices (contrabaix), Pep Pascual (efectes
sonors) i David Xirgu (bateria).
Lloc i dia: Diumenge 4 de maig del 2008. Teatre El
Jardí, de Figueres.
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Pascal Comelade, diumenge a Figueres. / LLUÍS SERRAT


