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Francament, no sé en quins
altres llocs o àmbits lin-
güístics el mític film escrit

per Fellini i Pinelli La Strada ha
estat objecte d’una dramatitza-
ció i una posada en escena, però
l’experiment català que el direc-
tor saltenc Xicu Masó ha dut a
terme a partir de la reescriptura
del dramaturg Gerard Vázquez
és un experiment sòlid, solvent,
que demostra la potencialitat te-
atral de la pel·lícula i sobretot
que exhibeix una modernitat
sorprenent –o potser seria mi-

llor dir-ne una universalitat
aclaparadora. La història de La
Strada, precisament per la seva
simplicitat i a pesar de circums-
criure’s en un món ja desapare-
gut, és una història eterna, una
història de solitud i de desamor
i de tristesa profunda i de cons-
ciència d’absurditat de l’e-
xistència, contemplada des de la
petitesa humana. 

Des d’aquesta petitesa, tant
és preguntar-se per la utilitat
d’una pedreta com la dels estels
que es veuen penjats del cel com
la de la pròpia existència, com fa
la pobra, desgraciadíssima Ges-
samina –i les alternatives que es

plantegen, la bogeria del foll, «il
matto» de l’original, o la simpli-
citat animal de Zampanò, no
semblen respostes gaire satis-
factòries. En fi, es tracta d’una
història on l’espectador recorre
amb els artistes ambulants un
món de desolació on tots els per-
sonatges són uns perdedors ab-
soluts des del seu naixement.

Precisament, el millor que fa
Xicu Masó quan agafa les reg-
nes d’un muntatge teatral, sos-
pitem que perquè és el que més
el fascina, és la descripció deli-
cadíssima i afinadíssima del
món dels perdedors, dels desar-
relats, dels sense sostre i sense

camisa. En aquest muntatge hi
torna a reeixir, amb recursos
que li són molt propis i que ma-
neja admirablement, sobretot
l’acurat treball amb els actors i
la imposició d’un ritme escènic
lent, molt pausat, que impregna
d’una nota lírica l’escena alhora
que convida l’espectador a una
peculiar mescla de reflexió i d’e-
moció intensa. 

En aquesta consecució hi ju-
guen també un paper molt des-
tacat el superb disseny de llums
del banyolí August Viladomat
(que es confirma com un dels
millors il·luminadors del país
ara com ara), que genera uns

ambients d’una plasticitat extra-
ordinària, i la música, altament
poètica i subtilment melangiosa,
de Maurici Villavecchia, com-
posta a partir d’unes quantes no-
tes de la melodia original del
film de Fellini, obra de l’inigua-
lable Nino Rota.

Finalment, però tanmateix
potser el més important, el tre-
ball dels quatre intèrprets és im-
pecable. Sobri i convincent Car-
les Martínez (Zampanò), ten-
dríssima i subjugadora Míriam
Alamany (Gessamina), impres-
sionantment versàtil Miquel
Gòrriz (el foll) i del tot creïble
Meritxell Manyoses (les altres
dues noies), tots quatre demos-
tren ser tant en l’aspecte gestual
com en el vocal actors de pri-
mera categoria. És clar que tam-
bé hi compta que els ha dirigit
Xicu Masó.

Fellini segons Xicu Masó
TeatreCríticaLa Strada, adaptació dramàtica de Gerard

Vázquez del guió fílmic de Federicio  Fe-
llini i Tullio Pinelli. Director: Xicu Masó. Es-
cenografia: Lluc Castells. Il·luminació: Au-
gus Viladomat. Música: Maurici Villavec-
chia. Intèrprets: Carles Martínez, Míriam
Alamany, Miguel Gòrriz i Meritxell Manyo-
ses. Teatre de Salt, 17 de febrer.
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CONFRARIA DE PESCADORS DEL PORT DE LA SELVA

CONVOCATÒRIA D’OFERTES

PER L’EXPLOTACIÓ

D’APART - HOTEL (16 APARTAMENTS) I

LOCAL PIZZERIA.

Els interessats poden recollir les bases a les oficines de la Confraria de

Pescadors, o sol·licitar-les per correu electrònic.

Termini de presentació d’ofertes: 9 de març de 2007, fins a les 18.00 hores.

Encara que Arco és una fira in-
ternacional, la presència es-
panyola és la més important i
la que més espai ocupa, i de les
84 galeries que són presents
en aquesta edició, la majoria
d’elles es mostren, es van mos-
trar ahir eufòriques amb les
vendes. «És l’any que més s’ha
venut a Arco». Així ho va con-
firmar el galerista Miguel Mar-
cos, membre del Comitè Or-
ganitzador d’Arco, que va ar-
gumentar aquest bon moment

dient que «Espanya avui és un
país més comprador que
França, Itàlia o Alemanya. Hi
ha molts diners i també molt
comprador de fora».

Una altra de les cir-
cumstàncies que van afavorir
aquest moment, segons Mar-
cos, és que el col·leccionista ha
tingut en aquesta edició dos
dies i mig per comprar i valo-
rar la mostra en soledat, un dia
més que la passada edició de
la fira internacional.

ART

Les galeries estan eufòriques per les vendes
que s’han fet en l’última edició de la fira Arco

Europa Press/DdeG, Barcelona.
La família Masó, Bitò Pro-
duccions, la Llibreria 22 de
Girona i el Grup Proscenium
han convocat el premi Quim
Masó de creació teatral, dotat
amb 30.000 euros per contri-
buir al finançament de la pro-
ducció d’un espectacle de te-
atre de text en llengua catala-
na. 
El premi, en record de l’actor,
director i productor de teatre
Quim Masó, es convocarà
anualment per impulsar la
producció i exhibició de mun-
tatges de teatre de text en
llengua catalana a partir de
projectes d’escenificació que
combinin «professionalitat,
qualitat i creativitat». El ve-
redicte es farà públic dins del
primer semestre de cada any
i el projecte premiat s’estre-
narà a la tardor dins el festi-
val Temporada Alta de Giro-
na. Els membres del jurat del
premi seran la crítica teatral
Begoña Barrena, els direc-
tors teatrals Joan Ollé, Toni
Casares i Pere Puig i el di-
rector del festival Temporada
Alta, Salvador Sunyer. 

Creen el premi
Quim Masó de
creació teatral 
en català, dotat
amb 30.000 euros

GIRONA

G.Casadevall/Efe/DdeG, Berín.
La Berlinale va tancar ahir les
seves portes, un dia després de
la lliura dels Óssos, consagrada
al seu públic més fidel i real,
l’espectador berlinès, al qual es
dedica un dia «extra» de festi-
val. Després de la concessió de
l’Ós d’Or al film xinès Tu Ya Da
Hun Shi, de Wang Quan’an, i
dos de Plata a El Otro, d’Ariel
Rotter –el Gran Premi del Jurat
i el de Millor Actor, per a Julio
Chávez–, la Berlinale va quedar
a mercè del ciutadà.

D’acord a la tradició instituï-
da fa un parell d’anys, diumen-
ge següent a la gala dels Óssos
es prolonga el festival amb el
«dia de l’espectador», amb una
selecció de les 400 pel·lícules
vistes en les múltiples sessions
del festival. Es constata així el
que dóna un caràcter especial al
certamen berlinès, respecte a
altres festivals europeus com
Cannes o Venècia, que no tenen
el caràcter popular del de la ca-
pital alemanya ni tampoc una
població de més de tres milions
d’habitants

El «dia de l’espectador» sim-
bolitza el tribut de la Berlinale

al seu públic, que en els ante-
riors deu dies del festival van
omplir les sales, sigui per als
films a competició, sigui per a
les secció a exhibició, retros-
pectives o homenatges. Del to-
tal de 430.000 entrades distri-
buïdes aquests dies, gairebé la
meitat, 200.000, han anat al ciu-
tadà corrent, mentre que la res-
ta es reparteix entre els 19.000

acreditats –4.000 periodistes– i
la resta professionals del sector.
Aquesta particularitat de la
Berlinale converteix cada ses-
sió en una experiència, que se’n
va de la catarsi col·lectiva vis-
cuda amb la projecció de Go-
odbye Bafana, de Bille August
als crits d’«Antonio, Antonio...»
que van acompanyar Antonio
Banderas. 

El berlinès viu la seva pròpia
Berlinale, independentment del
que escrigui o pensi la crítica.
Pel·lícules com la d’August, que
no van trobar gran eco entre els
experts, es van convertir en pla-
taforma d’homenatge a la figu-
ra immensa de Nelson Mande-
la. Nombrosos espectadors es
van emocionar i van plorar en
Berlinale Palast amb aquesta
pel·lícula que mostra la vida car-
cerària del líder antiapartheid
(contra la segregació), des dels
ulls de qui va ser el seu vigilant
i carceller. Així mateix, es va ce-
lebrar cada aparició de Bande-
ras –director de El camino de los
ingleses, fora de competició, i ac-
tor al costat de Jennifer López
en Border town, a concurs–.
Els berlinesos van buscar i van
trobar els seus grans o petits he-
rois del festival. Van guardar
cues eternes per comprar la
seva entrada i, si es van quedar
sense ella, van buscar l’oportu-
nitat a les taquilles «últim mi-
nut», obertes mitja hora abans
de cada projecció, per posar a la
venda a meitat de preu localitats
tornades per altres que van can-
viar d’idea. 

La Berlinale tanca les portes
Des de fa dos anys, el diumenge següent de la gala de lliurament dels premis és el «dia 
de l’espectador», on es projecta una selecció de les 400 pel·lícules vistes en el festival

PREMIS

EMOCIÓ. El públic es va emocionar amb Jennifer López i Antonio Banderas.
ARND WIGMANN/REURERS


