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La fí del Doctor Muslo Festival dona pas al desmontaje I net^'a de les esplanades d'Escalarre r

Áneu, els sons del silenci
I

Mazda Gutiérrez
ESCALARSE

La valí d'Áneu va
recuperar ahir els
sons del silenci.
Deis sons del Doc
tor Music Festival
només en queda
l'evldéncia del pas
de 27.000 perso
nes. Molta brutí-
cla. Ara comenta
la neteja Intensiva
i extensiva.

I El personal, cansat i satisfet, va desfilar durant tot e! día d'ahír dei Doctor Music Festival d'Esraíám

Ales cinc de la (ar
da d'ahir. hora
prevista per al
tancament del re-
cinte d'Escalarre

on s'ha fet el festival, encara
quedaven els dhims acam-
pats. La gene havia comen<;at a
mancar la vigilia en. una opc-
ració fúgida densa, amb lleus
embussos. En parallel a la
maiTca va comen(;ar el des-
muntatge i neteja a cárrec de
700 técnics.

Bnitfcla a cabassos
Tota la bnitlcia anirá a pa

rar a i'abocador comarcal de
Sort. incloses les substáncies
qufmlques deis wáters muñ

ía Universitat d'Alacant
dedica a la ílengua ais
seos cursos d'^u
Redacdó
ALACANT

Lt Universitat d'Alacant. dins
els seus cursos d'estlu, que
celebren per primer cop i que
van ser inaugurats ahir a la
localitat de Cocentaina (El
Comtat). reuneix 70
professionals de la
nonnalització lingüística de
Catalunya. Ies liles i el Pais
Valendá. La paitidpació total
a aquests cursos d'estlu puja a
300 participants. Toponimia,
antroponimia, terminologia
cientiñca, arxivistica i
documentadó són els temes
que monopoiitzen els cursos
que es faran al Palau Comtal i
al Col-legi de Sant Joan Bosco.
Entre el professorat hl haurá
Teresa Cabré, directora dcd
nou Dicdonari de la LIciigua
Catalana de l'Institut d'Estudis
Catalans (lEQ. També hi ha un
apartat dedicat a les ciéncics
experimentáis, molt centrat
en qüestions mediambientals,
i un curs de botánica.

tats per a l'ocasió. Atenent les
queixes deis ecologístes de
rendtat Ipcena -que es va re
tirar de l'organització en se-
nyal de protesta-, s'han con-
tractat els servéis d'un camió
per aspirar els incomptables
bocins de gots de plástic no
reciclable escampats arreu.

La gent d'Aneu i les seves
institucions. amb Cenar Cer-
vós, alcalde de la Guingueta
d'Aneu. al capdavant. es mos
teen conven^uts que els errors
mediambientals. reconeguts
per l'organització, no han
d'impedir la convocatória,
l'any vinent. d'un segon Doc
tor Music Festival a Escalarre.

No en va. les proporcions
del negod han estat conside
rables. Es poden resumir amb

una xiira molt líquida i íHus-
trativa; els 163.000 litres de
refrescos, aigua i cervesa que
s'han venut. L'organització
també ha donat sortida a
10.345 objectes de promoció
(samarretes, encenedors...).
S'han realitzat. a més. 5.300
operacions en caixers auto-
mácics.

Drogues de disseny
El balan; médic també re

sulta espectacular. Tot i que
no hi ha hagut violéncies ni
mals majors remarcables,
s'han atés 2.786 persones, de
les quals només 8 han hagut
de ser desviades cap a I'Hospi-
tal de Tremp. Les insolacions
(105). intoxicadons etfliques
(60) i sobredosis sobretot de

'Recomane Estellés'

gent jove per drogues de dis
seny (37) han sovintejat. Hi ha
hagut cxactament 98 trasllats
en ambuláncia.

En qüestió d'hores, de l'es-
tesa de tendes de campanya
s'ha passat a l'estesa de brutí-
cia i deixalles de tota mena,
forma i mida. Mé,s enllá de
l'éxit artistic i de públic. del
Doctor Music Festival només
en queda, ara com ara, un
immens camp de deixalles al
centre d'una idíMica valí piri-
nenca. El que ja es pot consi
derar com el macrofestiva]
musical més gran del sud
d'Europa trígará encara al-
guns dies a fer net. Queda en
el record una espléndida cita
amb les estrelles d'abans i
d'ara.

Un cas curíós
Joaquín) Noguero

Recomane Estellés. Direcció: Joan i
Pascual. Universitat Rovira i Virgili. '
L\ CuiNA. 13 DE JUUOl. I

Rere la primera setmana d^a. mostra de
teatre uníversitari a La Cuín^^ue toma a
organitzar l'Institut del Teatre en coMabo-
ració amb els departaments de diverses
universitats catalanes, ja han passat peí
Festival del Grec d'enguany sis muntatges
teatrals i una lectura dramatitzada. a la quai
dissabte algü podia acudir-lEíi enllaminit.
Perqué, si ja és prou diftcil'que un poeta
dirigeixi un muntatge sobre te.xtos scus. re
sulta for;a més insólit que esdecideixi oque
l'empenyin a fer-ho quan portá prou temps
mort perqué ja no ens en féssim pagues.
Amb tot. El Mundo de dissabte ho deia dar
(pág. 87): «Vifctil Andrés Estellés dirige nn mon
taje llcvodo a e.sfeno por el Aula de Tenlre de la
Universitat Rovira f Vligíli en e! marco del Cicle

Teatre i Universitat. La creación, en concreto, se
llama 'Recomane Estellés'.» 1 si. potser sí que,
com en tota lectura dramaiitzada fidel a
l'original, al muntatge hi havia cerlament el
poeta. Peró no en el sentit literal que es fi -
gurava £1 Mundo.' I la direcció, gens ultra-
terrena. dones, només era de Joan Pascual.

Com en la majoria d'obres del cicle, la
interpretado de Recomane Estellés és desigual,
com escau a un partit amistós que peí fet de
jugar-se a casa no deixa ningú assegut a la
banqueta. Cal subratllar-ne. peró. la música
d'Enric Garriga i la concepció entorn del
■gust per la gent" d'Estellés en qué s'ha si-
tuat l'obra, cosa que permet donar sortida al
munt de personatges que n'interpreten els
textos i que troba la seva millor cxpressió a
la segona part. més pausada. Cal anar amb
compie, de tota manera, que l'excés de mo-
viment escenográfic o els subratllats musi-
cais no es mengin a vegades el texi. Peró el
.sol fot que per interpretar eis poemes com a
actor cal haver-ho fet abans com a lector ja
justifica la presencia del teatre a les aules de
Jes nostres universitats i l'incentiu d'aques-
ta mostra. de Inl qu-i] c.nidria destacar també
els muntatges de Toni Casaros (Universitat
Autónoma de Barcelona) i dejosep M. Mes-
tres (Uniyeaiatj'qppeu Fabi;?)^ ^ ^ .

TOROS

Els vells
ardits deis
catedrátics
Antoni GonzAlez

Dos toros d'Atanasio Fer
nandez, I t/N DE VAI.DRFRESNO.
Acuirre, Charro i Criado
Holgado, tots sis de Sala
manca. Enrique Ponce (una
OREELA I OVACIÓ), JESULIN DE
UbRIQUE (silenci i una ORE
ELA). Finito de Córdoba (una
OREELA I OVACIÓ). MONUMEN
TAL DE Barcelona, diumence,
14 DEJULIOL DE 1996.

De vegades els catedrátics
s'oblíden el guió i han d'im-
provisar la ili;ó. (Prou ho sap
Joan Bassegoda. que diumen-
ge honorava la Monumental
dos d'una b.irrcM i ara ha
d'honorar Ies Arenes, tot sal-
vnnt-la.) G.iirebé mal. peró, els
alumncs se n'adoncn i. si la
classc surt Huida, tots con-
tents i cap a casa.

El catedrátic Ponce es va
oblidar de rematar gairebé
tots els passos que va dibuixar
amb Curioso, el primer; peró
el seu toreig és tan clcgant
que ningú no va gosar recla-
mar-l'hi. També li van perdo
nar l'estocada baixa. Després,

": Uünica llí^ó
magistral la va dictar

¡  í Enrique Ponce
, t|)rej^l;,an^ ^..capá

Ponce va dictar l'úníca Ui;ó
magistral de la tarda torejant
Cantiníllo amb la capa (quina
mi^a verónica de genollonsl);
amb la muleta, peró. va obli
dar de nou el guió. L'estocada,
és ciar, també baixa.

El catedrátic Jesulin (avtii
dia hi ha cátedres de tot) es va
oblidar que Cardifresco, el se
gon bis, era un inválid inde-
fens i va teñir la barra de
pinxejar davant d'ell. Torejant
Clavelero, el cinqué. es va
oblidar fins i tot d'cscalfar
l'ambient, i va haver de re-
cordar-l'hi l'anim.il amb una
enganxada oportuna i feli;-
ment incruenta. I.es dues es-
tocades. naturalment. baixes.

El catedrátic Finito, que
sembla continuar guadint d'un
any sabátic. s'ha oblidat que
per torejar per i'esquerra al
natural s'ha de citar de cara el
toro i amb la muleta al davant.
EU U ensenyava el cul a Minl-
esco. el tercer, mentre li ama-
gava la franel-la. Peró va ser tan
bonica la llí;ó improvisada que
els alumnes tampoc se'n van
adonar. L'estocada. contráría.
Bordador, el sisé, va ser massa
toro per a un catedrátic en ex-
ccdénda. El va dcsapatxar d'u
na sabrejada vcrgonyosa.

L'amanida de ramaderies
de Salamanca (totes de la ma-
tcixa procedénda que la d'A
tanasio) va ser monótona: tols
els toros tcnicn casta i boiia
presentado. peró_ Mp^myna
de forca.


