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Un passeig de somnis hilarants
EUeatre itinerant
del Baulevard af
Broken Breams
int~l'1~g,lJanyar-se
unJ.locflXa;BCN.
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Beppe Costa, i_~a1iá
,

esta-

,~.. blert des de fa 20 anys a
Amsterdatn, es va,enamorar de Bar,
celonaquan fu un parell d'anys es va
instal.lar a laciutatla seva jove nec
boda"perestudiar'hi. Des d'alesho-
res, la ve a visitar sovint. Ara, durant
gairebé dues setmanes, ella cobra els
sis euroS a lataquiÍladel TeatroCua-
tro, on el seu oncle compleix un déls.
seus somnis:actuar ,aBarcelona', «Ja
m'ag(adaria quedar-me aquí», 'diu,
Beppe, ,exhaust desprésde la sevase-
gona funaó a I'esplanada davant'el
Palau Nacional.

Beppe represel):ta a,mb els seus
doscompanysdél grúp;Qrkater una
obrahilarant anibtítolalE:many, De
Geriiuschmacher,que igual que tots
els diaJegs s'hatradultal castella: El
sacasonidós,'que tracta d'un hOlI],e
q1ie,poc afortunat,ha de posar sotis
a una pel:líi:u.la muda. La funció;
que duratotjustmi1¡ja !;lora, és una
de les perles que es poden trobar,
fins,aldia 12.,al Boulev;¡rdofBroken
Dreams, e1festival,itinerant ho-
land~s que pertercera vegada ha
instaBat lesseves <:arpesa Barcelo-
na,darrereclel;¡,Font M:agica d,e
Memtjulc, obéttes, eptre lessiS de la

, tarda i la una de la matinadac

o AJUDADE II/IARJSCAL
«Ens agradaria establir aqu\' una ba-
se fixa i estar alme'nys els 10
proxiínsanys a"l'Ial;Cetona»~comen-
ta,eLdirector del festival. el músic
Terts Brinkhoff. P~ro, de nioment,
els holandesos han tinguf'poca sor!
a I'hora de convencer élsbarcelo-

nins que aquest passeigdeIssomnis
trencats sigui una cita gairebé' obli-
gatoriaper passar-hi, una,bona esto-
na, tal com cada estiujaf.m¡nilers i
milers ,de persones a Amsterdam,
Rotterdam, I'ij;riai Utte~h~,lesq\lao
treseus fixes en les quals,s'mstaJ.la
lacompanyia' des de famés de 20
anys, els últims amb elnou nomde
parade.

Tot i així.'Brinkhoffi els s,eUsare
tistes basen la sevaesperanc;a de c;a,
ra al futur ehr~splendid últim cap
de setmana que,van tenir I'anypas,
sat a Barcelona';'qual,ll'animat ter-
reny del Boul",,~d~stava moltcon-

corregut. Tamb~elsp-a, anip-W1!,Ia
presencia, aquest,diyendres i dissab-

te, de Javier.M!ari'¡cal"qlTeha obsec
quiatel:festiy~,;jÍWb u~ó!-.0braseva

. ~batejadac6!noa"Tti, sin-tí~, un enor'
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1Elconcepte.
. CADA ARTISTA HA

DE CONVENCER EL
PD
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BUC>PEEQ.'
VAGIALSEUXOU

me dibuix querepresenta),!ll.:yiatge
pel món i que se segueix amb uns
prismatics i uns auriculars, mentre
la veu del mateixMariscal guia l' es-
pectador per aquest passeig imagi-
nari.

No obstant, tantMariscal com la
resta deis artistes van topar diven--
dres, nitde la inaúguració, aIp-bun
inconvenient inesperatdel qual,no
esvan adonar,!'any passat, jaqueila-
yprss'estavenreIlovant)es fonts,pe
M",ntjillc: AqueSf,any ja.fuhcion~n i
durant els capsde s~tmana la músi-
caque;acomPanY'\ el ball de l;aigua
il.luminada pbliga,aprogramar les;
actuadonsdeI'Boulevard jJ.\stdu,
rant,els intervals de relatiu silerici,
quan no 'arriben elsiidecibelse@au-
nats deIs tres t!;~Pl'Samb ks seyes
mes. '

U:p-in~o"lyep-ient;g tLea¡;.pa~t¡r
d'avui,entre,setmana,ja nO es pro-
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LaFúlJ~acióJ!Romea

.Rer a lesArtsEscepiClue¿>
, presenta dins del dele "Tornar-hi"
i a!llb motiu de '~La torna'de' 'Ira i:óma::~
el coHoqúi: ". .C' -

"La t'orna i la
lIibertat Ó'expressió"
Intervenen
Dr. Ricard Salvat, investigador
i director teatral

Josep Maria Soria, periodista
Santiago I>erinat,
coronel'd'enginyers(retirat>

Modera'Alberfde 'I¡¡Torré
Vil/uns 3 ¿'octubre
a les 19,30 ha res.
Entrad~ tliure.

TeatreRomea (e/Hospital, 51)
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~~ Membres deJa compariyia Arilmr Mulder, diyendres a I'esplanada darrere de les fonts de Montju'ic.

d,!es}jgnes '!fegeixel!' una. certa
dÓsnde, teatrea les,seves :¡nter-
pretacio'ns+aconsegueixen un
pie a partir de les 23,00 hores,
.quan s'hanacabaHes obres de
teatre. ,Fil!s'a Ja.una, les veus
dOlcesde Hélen iYvonne sobre- .

vQlenila nitde Montju'ic, el!cara
queel!es no.hi aporten l'úl!ica
mú!>ica. Hiha'una pista de dis-
coteca,-sitenciosa,on la gentba-
lIa escolt¡lnt música.per auricu-
tarsoArthur.:Mutder:canta'sere-
nates,d~amord'un minut iFaus"

fo,(2ramOla;bi:1scaamor.;impos-
Sil:1t'esa través del sel!,repertori
lIati.

CANCONSMAOUES
PER CINC EUROS
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Un der~ gr,aos exitsp
deFB,oulevard; vagi on

I:ellcenar:iañ¡1;I'una peti.
ta terrassa on' s'instaHen unes
quantes nitsJes cantants Heleni

,negudes com a
Vivent. En una

,píss_afl'ahi"ha"exposlldes dese-
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duira, de manera que Beppe Costa i
el seu Orkater. la companyia de dan-
sa Connie Janssen Danst, el teatre
absurd i paradisíac de Suver Nuver i
el mag Celsius. entre d'altres, ja no
pateixen la invasió de les seves carO,
pes per altres sons i poden actuar a
les hores programades. Abans, ells
mateixos, amb actuacions al carrer,
intenten convencer el públicperque
compri una entrada per al seu xou.

És aquesta la base del festival, on
l'ent;radageneral ésgratuita i on ca-
da artista ha de promocionar la seva
funció per atraure el públic i gua-
nyar-se així él sou. Lesobres més llar-
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. LA MUSICA DE LA
, FONT MÁGICA HA

DIFICULTAT LES
, ACTUACIONS
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gues costen entre quatre i set euros,
pero també hi ha breus actuacions o
atraccions per un o dos euros, com
El hombreque respira con losojos,una
figura en banyador que se submer-
geix tres minuts sota I'aigua i deixa
sortir les bombolles pel costat de
I'ull. O Freak; que recorda aquells
personatges de segles paSsats que
per lesseves deformacions fisiques
eren les grans atracdons a les fues.

e ARTlSTESCATALANS
Un deis grans objectius de Brin-
khoff és contactar iinvitar grups de
l'escena local, en aquest cas la cata-
lana, que té un gran interes per ac-
tuar al Boulevard. En les últimes set-
manes, él festival ha rebut desenes
de peticions d'artistes catalans, El
Café Yo és un petit escenari on gai-
rebé de manera improvisada poden
actuar els artistes autocions. Els tres
últims dies, a més, tindranuna
oportunitat estudiants de l'lnstitut
de Teatre, que representaran per pri-
mera vegada en públic les seves
propiesproduccions.O --.

---
~- .

Jf\.


