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La companyla teatral fusiona en aquest treball el jazz, e Ilamenc I Ia mUsica contemporãoia

La Fura dels Baus édita en CD
la banda sonora d"Ombra'

Anna Boix
eA1c(LONB

"La Fura dels Baus
està en un moment
de borratxera cre-
ativa". AixI justifi -

ca Mikl Espuma,
membre del grup,
l'aparlciô del
compacte amb Ia
banda sonora del
seu espectacle
'Ombra'.

E
n aquest treball el
dotzè que el grup
eclita), La Fura dels
Baus fusiona el
jazz. el flamenc i Ia

musics contemporánia. Es
tracta -diu Espuma- de re-

cuperar el mds profund i bar-

rejar-ho amb es naves team-

10gies. La principal influén-
cia. pero. ds el caere jondo de
Federico Garcia Lorca. E1 pa-

eta andaitis va ser ci primer a
entreveure Is reiacid entre ci
Ilamenc i ci jazz, que prove
del fet que son l'expressiO de
dues races castigades que cc
camplementen a Ia perfeccid.

La primera introducciO a
l'obra de Lorca que va fer La
Furs dels Baus va ser l'anv
1997. amb ci munrarge Dadle
Cafe, al qual ci va seguir. un
any desprds. Onsbra. que estã
basat en Ia vida i eis textos de
lautor de Poeta en Nueva Yott
Noun, del 1990, Va 5cr on alice
dels precedents. Arnb l'es-
pecracle Noun yam, descobrir

una via que ara encara conti-
nua sorgint de forma màgica:
es paraules de Lorca sens

acoblen fàcilment. afirma
Miki Espurna. que sha erscar-
tegat de Ia direccid is corn-

osicid del compacte.

Yomitar sentiments
El disc. que tsrnbé recull les

cancons de Dadle cafe, pretdn
sec in producte aurOnom res-
pecte ats munratges del gi-vip.
Segons Espuma. en ci corn-

pacte ci lienguatge sha re-

compost per tal que tingui.
capacitas per ci rnateix. Hi ha
una ilibertat absoluta que ens
ha permes fec una vomitada
de sentiments'.

PerO. en qué es tradueix Ia
separacid mdsica-escenari? El
director ho explica aixi:
'Quan ths mUsics per a un es-

pectacie. emits supeditat a
Iescena:ars hem let un disc
en qué es caricons sOn les
tiniques protagonistes'. A

mds, ci cotnpscte permet con -

jugar tree veus sihors h;irrr

jar, per rant. registres dde -

rents: Danna Leese Routh Os
l'expressio del jazz americit:
Ginesa Ortega hi sports a
forca del fiarnenc: i Is guinea-

na Conxa Buica hi posa ci nt-

me africit. Tot aixti amenitzat
amb els zapateaos del ballari i
coreOgrafjavier Latorre.

'Overbooking' escànlc
Don Triquitraque, Didisgo con

Ia soled, El tnuCeco borrachs i Tu
poesia duele sOn alguns dels te-
rnes que es poden trobar en
un compacte que dernostra is
voiuntat deLa Furs deis Bass
de donar continuitat a is Is-

ceta musical. al rnarge de tes-
cbnica. 'Hi ha is voluntst de
fer mUsica corn a eiement in-
dependent dels espectacles,
perb ara tenitn overbooking de
projectes escènics I no ens hi
podem dedicar pienament. Dc
tota manera, Ia possibilitat hi
és, names ens cal temps'. in-

dica Mild Espuma.
Dna aitra particularitat del

compacte Ombra/Dadle Café Os
ci fet que leo mescies shan dut
a terme en un deis estudis de
Ia seu de Ia Societat General
d'Aurors i Editors, un escenari
no gaire habituat a aquesta
mena de treballs i que de mo-
ment està en una fase experi-
mental. Tot i aixO, Espuma
s'ha mostrat saflsfet i ha hoar
i'aportaciO de i'SGAE.

A banda del disc. ci grup ha
anunciat que actualment esti
treballant en nous projectes
tearrals i que aihora prepara
un espectacle quo es repro-

sentarà 1,11 d'agost a Munic i
Saizburg coincidint amb ie-
clipsi solar que es podrà con-

templar a Europa.

Toni Rumbau i La Fanfarra
presenten 'L'ombra i el doble'

Marti LOpez Vila
RAICELONA

El titellaire I direc-
tor del Teatre Ma-

lic, Toni Rumbau,
presenta Un es-

pectacle que refle-
xiona sobre el mon
dels titelles.

isa conferOncia-es-

U pectacle. ALXI Cs
corn Ia compa-
nyia La Fanfarra
detineix L'omhru i

ci doble. El titeliaire Toni Rum-

bsu ho explica: Volem parlar
dels titetles i Is millor manera
de :èrho ês jmb una conIc-
cbncta-espectacle. No és una
conferitncia pura. El director
de lobra. Lucs Valentino, Va

mt/s enlij: 'Na Cs un espectade
de titelles. cis utiiitza pero no
ho Cs. Es an espectacie univer-
sal. Intents ocr una mitoiogis
oohre ci gènere huniit.

El Teatre Malic acoilirit des
david tins al dia I d'agosr
Liinthru i ci loNe. El cresclor
daquect espectacle per a
adults. Thisi Rumbau, aflrrna
que hi ha uns teoria quo Ia
identitat ec doble i els riteiles
sOn Eexcusa per parlar-ne.
.'tquects no cOn tomes que se
pugotin tractsr per is via di-

cccli t per .IIXi' ho fern amb

titelles. Cal recordar que ci ti-
tells Cs Un desdoblament de
Isctor.

Per tirar endavant aquesta
obra, Toni Rutnbau comptarit
amb Eajuda Ic Luca Valentino.
un prestigios director itaiii
que ha trebsilit molt amb ci
teatre dombrs i les marjorie-

tes. Per Valentino. 'is molt
important Ia celacid del public
amb ci protatinnisna i l'actor.
Es ci pUblic qun encin l'espei-
ma que perniet entrar en el
mUtt de es onslires. El public Cs
ci duble de actor. ci que ella
psss.sr d'una part s i'altra'.

Lsctor Jaunne Grau sent
i'encanreg;tc de iescenografia.
qsie inciotinit jocs de hum i
diaposdives qtie l.'trais tnt/s
ama l'espect:sclc. Gran vs Is-

rnentar que litita una gene-

raciójove al mOn dels titeiles.
No entenc corn no hi ha mOs
interès en aquest camp. Es un
camp molt interessant per ais
futurs actors, directors i esce-
nografs'.

Loenbra i ci dohle sinicia smb
el cartcter refiexiu propi d'u-
na conferència per deixar pas
a Ia participaciO dels titelles,
Per Toni Rumbau. 'avui en dia
ci titellaire busca cads cop
mCs ci proragoniame. Es mes
important l'actor que ci tire-

Ila. El titella Cs una metitfora
de Ia part vital de Ia persona'.
Amb Ia conferència-espectacie
Lornbra I ci doble. Rumbau tar-

isa ala titellea desprCs de dccii-

car-se els ciltims cinc aroys a
dinigir ci Teatre Malic.

La Compaityla La Puça
estrena un espectacle
infantil aI Regina
ReclscciO
BARCELONA

to Corn pan pu In Ii ma La Puça
estresa tlijous title VC dia 22
de jill oi ito espectscle
infsntil al Jove 'festre Regina.
El rnuntatge ctit dirigit per
jordi Purti i irnterpretat pels
actors Joan Rtisqtiets i Oscar
Rodriguez. un rim corn un cabiN
escenifica les investigations
que dos sletectitis. Puçow and
Pucow, porten a terme per
recuperar un bust que ha
desaparegut dun rnuseu.
Amb msisica de Pep Pasqual.
il-luminaciO de jep Verges i so
de Xavier Porné, aquesta obra
es representara tins al 27 de
juIlol a es 19.00 h.

El Festival de Jazz
d'Andorra supera Ia
crisi dels Ultims anys
Efe
ANOORRA

L'Ajuntarnent d'Escaldes
(Andorra) considers que ci
Festival Internacional de Jazz
d'Andorra hs restablert Ia
conflanca del public i ha
superat a criside resultats
dels siltims qustre anys.
L'alcaldessa del municipi.
Lydia Magallon. ha reconegut
que ci festival havia viscut
una bpocs 'de crisi' quan els
concerts van pasoar a
celebrar-se en sin nou
escenari, a Is carpa de
l'aparcament del Partial,
Segons Magailors. aquest
canvi d'sctitud del pUblic sha
prodult penquè 'sha fet un
esforc per adequar ci recinte i
crear un bon ambient".
L'alcaldessa també ha
destacst que Eèxit del festival
es bass en ci manteniment de
Ia qualitat dels musics
convidats i en laposta per
joves vahors.

Surten a La venda les
entrades per al xou dels
Chico Mambo
Redacció
RARE ELONA

Les entrades per poder
assistir a l'espectache
Mehi-Melo,dels Chico Mambo.
han sortiE ja a Ia venda i
tenen Un 15% de descompte
per a tots aquells pie les
sdquireixin abans del 31
dagost. El xosi es posirt veure
del 7 sI 26 de seternbre al
Teatre Principal. Leo
localitato es poders
aconseguir a leo taquilies del
teatre i al Servicaixa de La
Caixa. Aquesta sert l'tiitima
nepresentaciO que cia Chico
Mambo faran d'aquest
muntatgc a Catalunya i a Ta
rests de l'F.star copanyol.
abans de començsr ursa gira
que els portart per Paris,
Londres. Canaciit. Bblgica.
Stiissa. Moscou i ci JapO.


