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El festival de Vilanova: 25
anys i molta incertesa

No és exactament el que es de-
sitjava fer per celebrar el 25è
aniversari del Festival Interna-
cional de Música Popular i Tra-
dicional de Vilanova i la Geltrú
(FIMPT), però l’acordionista ar-
gentí Chango Spasiuk va tenir
l’honor d’inaugurar el passat
dijous una edició que els seus
organitzadors han dissenyat re-
duint la programació a un cap
de setmana però obrint les por-
tes de tots els concerts fent-los
gratuïts.

Però si bé el fet de tan rodo-
na edició ha estat motiu per
editar un llibre commemora-
tiu d’aquest quart de segle ofe-
rint música tots els estius, els
ànims que s’intueixen no són
d’allò més optimismes atès el
futur incert que envolta aquest
festival. Com seran i quan es ce-
lebraran les futures edicions
del FIMPT és, ara per ara, una
incògnita que no es desvelarà
fins a finals d’any, segons as-
segura un membre de l’Ajun-
tament per sortir al pas dels ru-
mors que diuen que el festival
deixarà de concentrar-se al ju-

liol per diluir-se en la cartelle-
ra durant tot l’any.

De tota manera, i amb un al-
calde acabat d’aterrar al càrrec,
el FIMPT ha tornat a envair els
carrers de la ciutat amb músi-
ca tradicional, com la que van
oferir divendres al vespre la Ro-
mántica del Saladar i Urbàlia
Rurana a la plaça Major. El parc
de Ribes Roges, per la seva
banda, ha perdut les tanques
que el convertien en lloc per a

d’un futur disc. I si bé Ray
Lema & Chico César van estrè-
nyer el pont entre la música
africana i l’americana, l’or-
questra Baobab del Senegal va
deixar clar amb els seus ritmes
frescos que la distància entre
el cor d’Àfrica i Cuba no exis-
teix quan es tracta de música.
Un bon concert doble que va
servir per obrir les nits musi-
cals vora el mar. La 25ª edició
del FIMPT finalitzarà avui amb

Chico César durant el seu concert del Festival de Vilanova
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dos concerts. A quarts de vuit
del vespre es presentarà a la
plaça de la Vila l’acordionista
italià Ricardo Tesi amb la seva
Superbanditaliana, i a les 22,30
hores clourà el FIMPT la can-
tant iraquiana Farida Moham-
mad Ali Ha al front de l’Iraqi-
Maqam Ensemble, una banda
formada el 1989 que trenca la
tradició de la música maqam de
ser interpretada exclusivament
per homes.

privilegiats i aquest any s’ha
obert a la ciutat i ha fet que
tots els concerts fossin gratuïts.

I els primers a actuar van ser
el congolès Ray Lema i el bra-
siler Chico César, en l’especta-
cle que estan girant per Euro-
pa i que només es podrà veure
a l’Estat espanyol en tres festi-
vals: el FIMPT, Pirineos Sur, a
Sallent de Gállego, i La Mar de
Músicas, a Cartagena i que pos-
siblement servirà com a base

El congolès Ray Lema i el brasiler Chico César van oferir un dels concerts més memorables d’aquest any al FIMPT
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El Festival
Internacional
de Música
Popular i

Tradicional de
Vilanova celebra 25
anys amb una edició
més curta i amb tots
els concerts del
programa de
caràcter gratuït.
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Entre pizzes i
farina els
germans
Ronaldo

proposen ‘La cuccina
dell’Arte’, espectacle
que connecta amb
l’emotivitat del
públic.

David i Danny Ronaldo són els
dos actors que donen vida a
l’espectacle de circ que com-
bina gastronomia, crítica so-
cial i humor que es fa des de
demà fins al 26 de juliol a la

plaça Joan Coromines.
No és tracta d’impactar la

gent amb una espectacular po-
sada en escena. No hi ha ni
grans instruments malabarís-
tics ni trajos de lluentons. El
que es proposen és conquistar
l’empatia de la gent, que passin
una bona estona, que reflexio-
nin i que al final se’n vagin del
circ amb ganes de menjar una
bona pizza italiana.

La cuccina dell’Arte vol ser un
mirall de la societat. Mostrar la
dicotomia que encara existeix
entre l’amo i l’esclau, o, el que
és el mateix, entre el cap de
cuina i el servent. Així doncs,
mitjançant un xou còmic
aquests dos actors, que fan de
pallassos, ironitzen sobre el
poder i les debilitats humanes.

Beuen de la Commedia

dell’Arte i dels cambrers ma-
labaristes de l’antic teatre de
vodevil. Tot plegat sacsejat dins
de la lona del circ, que els fa
saltar de la seva inspiració tra-
dicional a la més pura moder-
nitat. Una de les seves influèn-
cies més directes són les
pel·lícules de Fellini, que com
diu Danny Ronaldo “em va
obrir les portes a la moderni-
tat”. Amb totes aquestes con-
notacions del passat volen de-
mostrar que la societat no ha
canviat tant com ens pensem:
“Les relacions entre el poder i
els súbdits encara són com a
l’època del Renaixement”.

El públic representa una part
activa de l’espectacle. Danny
Ronaldo considera que “la dis-
tància entre els actors i els es-
pectadors és nul·la, tothom es

converteix en el protagonista
principal de l’obra”. Danny Ro-
naldo porta molt temps en el
món del circ però mai havia
fet malabars amb pizzes, El pa-
llasso belga se’n va anar a Ità-
lia a rebre classes, durant una
setmana, del campió mundial
de pizza acrobàtica, Paolino
Bucca. Després va estar al vol-

tant d’un any practicant la tèc-
nica fins que la va dominar
com si fos qualsevol altre estri
del món dels malabars tradici-
onals. Als dos membres del
grups els va semblar bona idea
unificar l’essència tradicional
del circ amb l’antiga manera
de fer pizzes, que amb el men-
jar ràpid està desapareixent.

El Circus Ronaldo obre la gana al
públic amb ‘La cucina dell’Arte’
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