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Mario Gas presenta a Bar-
celona aquests dies (fins al
31 de juliol al Tívoli) la se-
va tercera posada en esce-
na d’un Tennessee Wi-
lliams: Un tranvía llama-
do deseo. El director con-
sidera que s’equivoquen
tots aquells que volen pre-
sentar els personatges
d’aquest dramaturg ame-
ricà com un malalts men-
tals, refugiant-se en les xa-
cres de la germana. Per
Gas, els personatges de
Williams són “persones
normals ferides, dutes a
un espai extrem” que reac-
cionen de manera violenta
i, en certa mesura, impre-
vista. Per a la producció, el
director compta amb un
repartiment estel·lar: Vic-

ky Peña fent de Blanche du
Bois; Roberto Álamo, de
Stanley Kowalski; Àlex Ca-
sanovas, de Mitch, o Ariad-
na Gil en el paper de Stella
Kowalski. Aquesta actriu,
habitual al cinema, torna
al teatre 13 anys després
de la seva darrera incursió.

L’oportunitat de reviure
un personatge durant tots
els mesos que porten de gi-
ra li ha redescobert l’en-
cant de trobar noves mira-
des cada funció.

La gran dificultat de tots
els equips que pretenen
dur a escena aquest text
és fer oblidar la mítica pel-
lícula que el 1951 va fer
Elia Kazan amb Vivien
Leigh i Marlon Brando. La
mateixa Vicky Peña adme-
tia que no va voler tornar a
veure el film durant el pro-
cés d’assaig per poder
construir el seu personat-
ge fràgil i humà. El director
ha centrat l’esforç en la in-
terpretació dels actors,
que sentin les raons opres-
sives dels personatges i
que ho transmetin al pú-
blic. Que generin empatia
i, a la vegada, rebuig. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

L’actriu Ariadna Gil torna al teatre 13 anys
després amb ‘Un tranvía llamado deseo’

Un Tennessee
Williams al Tívoli

Un detall del muntatge ■
ANDRÉS DE GABRIEL

El Festival Internacional
de Música de Cantonigròs
(Osona) podria marxar a
Vic. Així ho va anunciar
fa uns dies el seu director
Josep M. Busquets durant
la presentació de la 29a
edició. El motiu: la impos-
sibilitat d’acollir “en con-
dicions tècniques adequa-
des” els grups amateurs
participants que fins ara
han actuat en envelats
provisionals.

Fa anys que els organit-
zadors del festival projec-
ten construir un auditori
estable, però no ha prospe-
rat: “Fins i tot vam aconse-
guir una esmena de la
Generalitat per construir
un espai escènic adequat i
es va perdre perquè a
l’Ajuntament no tenien

els terrenys identificats”,
explica Busquets.

El director espera ara
parlar amb el nou equip de
l’Ajuntament de l’Esquirol
per prendre una decisió,
però no descarta traslla-
dar el festival per uns anys
a Vic, “fins que es resolgui
el tema”: “Volem veure si
el nou Ajuntament és
capaç de resoldre el pro-
blema dels terrenys”.

Pel que fa a la 29a edi-

ció, que tindrà lloc entre el
14 i el 17 de juliol, compta-
rà amb 2.000 participants
de 24 països, entre can-
tants i ballarins, que
s’allotjaran en cases de
famílies de 25 pobles de
les comarques que envol-
ten Cantonigròs. Bus-
quets va subratllar el ves-
sant social del festival que
el fa “únic” en el món. “És
increïble veure els lligams
que es creen entre els par-
ticipants i les famílies
d’acollida, de manera que
els comiats sempre aca-
ben en llàgrimes”.

El festival començarà
amb un concert al Palau
de la Música Catalana amb
el cor Tyresö Ungdomskör
de Suècia dimecres vinent
i l’endemà un altre con-
cert a Cantonigròs servirà
per inaugurar el certa-
men, que enguany ret ho-

menatge al crític literari i
pedagog Joan Triadú,
mort l’any passat i fill
adoptiu de Cantonigròs.
Altres personalitats que
seran evocades al festival
són Joan Maragall, de qui
se celebra el centenari,
i Antoni Gaudí, atesa la

recent inauguració de la
Sagrada Família.

Entre les novetats pel
que fa als participants,
destaca l’actuació d’un cor
procedent de Xipre, pre-
sent per primer cop al fes-
tival. En canvi, no vindrà
cap grup dels Estats Units

per l’encariment de l’euro
davant del dòlar. De la Xi-
na vénen tres grups. “El
nostre objectiu, un any
més, ha estat aconseguir
la màxima diversitat i evi-
tar les repeticions de les
agrupacions”, va puntua-
litzar Busquets. ■

Trasllat a Vic?
Valèria Gaillard
BARCELONA

El festival de Cantonigròs homenatja
Joan Maragall, Antoni Gaudí i Joan Triadú

El grup de dansa de la ‘High School’ de la Universitat de Pequín serà a Cantonigròs ■ ARXIU
“Volem veure si
l’Ajuntament
és capaç de
resoldre el
problema de
l’auditori”


