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MÚSICA

Al Tall i Obrint Pas encenen el
públic al comiat del Feslloch

València el 28 de setembre.
Obrint Pas també es va acomia-

dar del Feslloch –almenys per uns
anys– i ho va fer amb un directe que
va demostrar que segueixen en el
seu millor moment musical. La for-
ça de la veu de Xavi Sarrià i de la dol-
çaina de Miquel Gironès van fer vi-
brar i ballar amb ritmes ska els se-
guidors arribats de tots els Països
Catalans. Entre dijous i dissabte van
passar pel festival més d’una vinte-
na de grups que van fer palesa la bo-
na salut de la música en català.e

Al concert d’Al Tall van sonar
himnes com Tio Canya. PEPE GIRONA

TEATRE

Un missatge clar
i actual però

un pèl impetuós

preat per la seva deixadesa. La
tranquil·litat del poble es veu
commoguda per la presència d’un
rinoceront. O en són dos? És una
escena deliciosa, amb personat-
ges tan humorístics com el Lògic,
que planteja qüestions sobre les
potes dels gats… La progressió de
l’obra porta cap a la transforma-
ció dels habitants en rinoceronts.
El grup ho és tot. El Berenguer és
l’únic home immune.

Demarcy-Mota fa una lectura
moderna tant en l’espai escènic
com en la interpretació, molt fí-
sica. Vol ser transcendent, una
mica al contrari del que creiem
que volia l’autor amb la progres-
sió dramàtica del nonsense fins al
drama. Així i tot, estem davant
d’un espectacle interessant, molt
ben interpretat i dirigit amb ím-
petu, però li caldria marcar més
bé l’humor, sobretot al primer
acte. El conjunt té interès i la crí-
tica de l’autor molta actualitat.
Val la pena veure-la, tot i les me-
ves observacions.e

Poc humor
La versió
francesa és
transcendent
i li falta
humor

SALVA ALMENAR
BELL-LLOC

Les actuacions d’Al Tall i
Obrint Pas seran els re-
cords més ben guardats
pels milers de persones
que aquest cap de setma-

na han assistit a la 7a edició del Fes-
lloch, organitzat per Escola Valenci-
ana. D’una banda perquè totes dues
formacions van demostrar que mal-
grat que fa dècades que són sobre els
escenaris els seus directes no han
perdut gaire força i, de l’altra, perquè
el seu anunci de posar punt final a les
seves carreres musicals va convertir
els concerts de divendres en l’última
ocasió per veure-les a l’escenari de
Bell-lloc (la Plana Alta).

Al Tall va oferir un concert on no
va faltar cap dels seus grans temes.
Amb el seu famós àlbum Quan el
mal ve d’Almansa com a fil conduc-
tor, el públic es va rendir als peus de
Vicent Torrent i Miquel Gil –que va
tornar a cantar amb els excom-
panys– en cançons com Lladres, Tio
Canya o El cant dels maulets, que
s’han convertit en autèntics himnes
populars. L’acte central de la gira de
comiat d’Al Tall serà un concert a

Crònica

‘Rinoceront’
TEATRE LLIURE (SALA FABIÀ PUIGSERVER)
12 de juliol

SANTI FONDEVILA

Ionesco està considerat, amb
Beckett, pare del teatre de
l’absurd. Poques vegades, cap
que jo recordi, hem pogut
acostar-nos a Rinoceront, es-

crita el 1959 i que parla de l’homo-
geneïtzació de la societat, de la dis-
solució de l’individu en la massa
sense criteri i fàcilment manipula-
ble per qualsevol poder polític, sigui
el que sigui. Era i és una crítica a la
submissió del ciutadà al poder que
reivindica la rebel·lia i la resistència
davant el pensament únic.

Les obres de Ionesco estan toca-
des per l’humor nascut a partir de
la contraposició del que són estruc-
tures socials “normals” amb fets o
comportaments fora de lloc. Situa
l’acció en un petit poble francès i al
voltant de dos personatges, Jean,
l’home com cal, i Berenguer, més o
menys alcohòlic, sensible i menys-

Crítica

Rinoceront va ser escrita el 1959. JOSEP AZNAR


