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El Ple de Riure Masnou 2005 vol obrir-se al poble amb espectacles a l’aire lliure i de carrer

Arriba el festival amb més
sentit de l’humor de la costa

Amb l’augment dels festivals
d’expressions artístiques i cul-
turals, el Ple de Riure 2005 ha
volgut involucrar-se amb
l’espai públic amb la intenció
que tothom, joves i no tan
joves, puguin gaudir del festi-
val i, així també, ampliar l’ofer-
ta d’espectacles. D’aquesta ma-
nera, del 20 al 23 de juliol,
places i carrers estaran ocupa-
des per tot un seguit d’actua-
cions de to humorístic que
faran riure a tothom que s’hi
vulgui apropar. La iniciativa
vol trencar amb la rigidesa dels
espais tancats i obrir-se cada
cop més al poble per fer que es-
devingui un festival de tots i
que ningú en resti al marge.

Gairebé una dècada provo-
cant rialles amb les companyi-
es locals, nacionals i interna-
cionals més canyeres és el que
ha provocat que aquest festival
cada cop tingui més afluència
de públic. L’alcalde del muni-
cipi, Eduard Gisbert, va dir ahir
en la presentació que “el poble
pretén ser un retrat de l’oferta
cultural de Catalunya”. Per la
seva banda, la tinent d’alcalde
de Cultura i Educació, Carme
Giol, va assegurar que si la cul-
tura és el tret que identifica un
poble, el Masnou vol identifi-
car amb el sentit de l’humor.

Els organitzadors artístics del
Ple de Riure, els Chapertons,
han apostat, com cada any, per

nous grups i per fugir de les
companyies més conegudes i
mediàtiques. La seva vocació és
trobar grups que es donin a co-
nèixer al festival, encara que no
tinguin la sort que aquestes
companyies presentin les seves
actuacions per primera vegada
als espais del Masnou. Aquest
fet, diuen els organitzadors, es
deu al fet que el pressupost que
té el festival, tot i haver aug-
mentat respecte altres anys, en-
cara no és tan ambiciós com
per poder estrenar xous. La no-
vena edició que s’ha presentat
avui a Barcelona ha disposat
d’un capital d’uns 200.000
euros, entre les aportacions del
mateix Ajuntament, les de la

Generalitat de Catalunya i els
petits ajuts d’entitats i de ciu-
tadans a títol personal.

Tots els espectacles seran
gratuïts, menys aquells em-
plaçats sota la lona de la carpa
situada a la platja, davant del
baixador d’Ocata, però aquests
representen només una míni-
ma part de l’oferta total. Setze
companyies treballaran de va-
lent durant els quatre dies que
dura el festival per tal que
aquest es consolidi com a cita
obligada i atractiva per al pú-
blic assistent. Els organitza-
dors esmenten que normal-
ment tenen “un públic addicte
i un altre de més rotatiu, que
depèn del cartell”, encara que
cada any creix el nombre de vi-
sitants.

Humor intel·ligent
La benvinguda al festival la do-
narà una companyia anome-
nada Loco Brusca amb l’espec-
tacle Bojos pel mercat. És un grup
que ve de l’Argentina amb unes
ganes boges de jugar i engres-
car el poble, fent-lo partícip de

la posada en escena. La com-
plicitat i l’empatia dels clowns
promet un espectacle itinerant
que no deixarà indiferent
ningú.

Altres aspectes interessants
del programa són, per exem-
ple, la presència del grup Los
Modernos, amb Breve desconci-
erto breve, que, després de l’èxit
que van tenir a Barcelona, ac-
tuaran a la carpa del Ple de
Riure, on faran els seus jocs de
paraules amb l’especial sentit
de l’humor que els caracterit-
za. Una altra novetat és l’es-
pectacle de l’italià Bustric, que
fa una barreja de diferents dis-
ciplines: mímica, clown i trans-
formisme, entre d’altres.

Hi haurà també fanfàrries a
càrrec del grup Têtaclak, cer-
caviles amb Xirriquiteula i uns
grans focs d’artifici que om-
pliran el poble de llum i mú-
sica, elements imprescindibles
si es vol aconseguir un festival
màgic durant aquestes nits es-
tiuenques. A més, els dies que
duri el festival també hi haurà
una fira d’artesania.

Els Xirriquiteula faran una cercavila pels carrers del Masnou
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Si la cultura
identifica un poble,

el Masnou vol
identificar-se amb

el sentit de l’humor
més refrescant

Barenboim fa
un concert per
les víctimes de
Londres

Redacció
MADRID

E
l director d’orques-
tra Daniel Barenbo-
im ofereix avui,
amb l’Orquestra i el
Cor de la Staatska-

pelle de Berlín, un concert gra-
tuït a la Plaza Mayor de Madrid
en solidaritat amb les víctimes
de l’atemptat de Londres.

Barenboim, que ahir va pre-
sentar l’homenatge al costat de
l’alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, va qualificar
“d’acte horrible” l’atemptat.
“Ens demostra que l’única
arma que tenim per lluitar
contra aquests atemptats és la
integració”, va afegir. Segons el
director i premi Príncep d’As-
túries de la Concòrdia, després
dels atemptats del dia 7 sorgeix
una reflexió: “No hem fet prou
per integrar la gent que ve d’al-
tres continents, cultures i re-
ligions a la nostra vida euro-
pea”, i va afegir que només és
possible lluitar contra això
“amb intel·ligència i entenent
el patiment de l’altre”.

El director, que l’any passat
ja va fer un concert al mateix
lloc en homenatge a les vícti-
mes de l’11-M, oferirà la Novena
simfonia de Beethoven, una
obra que permet “trobar ter-
renys d’entesa”. Segons Baren-
boim, la música és “accessible”
a tots els ciutadans del món,
però “lamentablement” l’edu-
cació musical “ha anat perdent
força a tot arreu, separant-la de
la nostra cultura i la nostra so-
cietat”. “Si volem salvar el futur
de la música clàssica i enriquir
el ciutadà –va afegir–, caldrà
fer-ho començant des de baix,
des de les guarderies. Només
així entendrem que la música
té dues cares: ens ajuda a obli-
dar-nos dels problemes però
també ens dóna armes per en-
tendre el món”. El director va
afegir que els 180 membres de
la Staatskapelle “van viure el
1989 a Berlín el somni de la in-
tegració. M’emociona partici-
par amb aquesta orquestra”.

Bea Hernández
BARCELONA

Si riure va bé
per a la salut,
estem
d’enhorabo-

na. Arriba la millor
recepta curativa de
l’estiu: el IX Festival
Internacional de
Teatre Còmic del
Masnou, el Ple de
Riure 2005.


