
Divendres arriba la novena edició
del Festival Roig.Cat, que organit-
zen els Joves d’Esquerra Verda a
la sala Razzmatazz 2. Musical-
ment destaca la presència, sem-
pre benvinguda, de La Bien Queri-
da, alter ego d’Ana Fernández-Vi-
llaverde que no para d’acumular
èxits com l’imprescindible disc
Romancero (Elefant Records).
També actuaran els barcelonins
Eric Fuentes y El Mal. A més, per
altra banda, obriran el foc The
Stereocats.

Menjar i beure

L
a proposta escènica és de
les que no deixen indife-
rent: quatre tipus proven

de segrestar Guti —abans que el
jugador del Reial Madrid fitxés
pel Besiktas turc, s’entén— per
desestabilitzar l’equip blanc
abans d’un partit contra el Barça.
S’ha de veure a quins límits d’ac-
tualitat ha arribat el teatre!
Lluny queden Shakespeare, Mo-
lière i fins i tot Sam Beckett.

Vamos a por Guti és una de les
tres obres que programen els tea-
tres barcelonins Versus i Teatres
Gaudí Barcelona (TGB) en un ci-
cle conjunt sobre l’autoria
contemporània i la reflexió sobre
la complexitat del present. Les
tres propostes, encara que molt
diferents, comparteixen el fet de
ser obres de denúncia de la ines-
tabilitat de les bases de les noves
generacions, castigades “per la
precarietat laboral, emocional i
espiritual”, segons els responsa-
bles del cicle. Les tres també són,
malgrat el rerefons social,
comèdies. Els responsables de la
iniciativa consideren, amb bona
visió comercial, que aquestes
tres visions iròniques que mos-
tren els textos podrien ser molt
bé “la translació artística del mo-
viment dels indignats”.

Sota el lemaEns fascina el pre-
sent, Versus i TGB organitzen
aquest projecte en la seva línia
d’apostar pels autors, directors i
actors joves i oferir-los una pri-
mera oportunitat professional.

Amb aquest objectiu han signat
dos convenis amb l’Institut del
Teatre i l’Escola Eòlia per impul-
sar els alumnes que surten de
tots dos centres i també les noves
companyies que formen.

De les tres obres que ens ocu-
pen, la primera a pujar a l’escena-
ri (TGB, a partir de demà i fins al
15 de gener) és Dos punkis i un
Vespino, de Marilia Samper
(membre del T6 del TeatreNacio-
nal de Catalunya, TNC) i Llàtzer
Garcia, per la companyia Happy

End. A la peça, que té lloc una nit
de Nadal, dos punks nòmades
arriben a una gasolinera de l’ex-
traradi carregats amb tot el que
tenen en una motxilla i muntats
en una vella Vespino. S’hi deci-
deixen resguardar del mal
temps, fet que fa desesperar el
treballador del torn de nit de l’as-
sortidor. L’arribada d’una jove
misteriosa afegeix un altre perso-
natge a la trama. Tots quatre es
veuen forçats a conviure junts
fins que surt el sol en aquesta

“comèdia gamberra i punk”.
Vamos a por Guti (al Versus

des de demà divendres i fins a
l’11 de desembre, de dijous a dis-
sabte), d’Albert Boronat, és a
càrrec de la companyia Projecte
Nisu i la dirigeix Nicolás Cheva-
lier. Els aspirants a segrestadors
del pim pam astre madridista
són quatre treballadors d’una
immobiliària el propòsit dels
quals és guanyar una aposta
milionària a internet si perd el
Reial Madrid. La companyia re-

calca que, tot i el ganxo de Guti,
l’important és que darrere de
l’absurd pla del segrest, el que
s’hi oculta és el desig de quatre
personatges desesperats per can-
viar la seva vida a qualsevol
preu. Segrestar Guti els sembla
l’última oportunitat per canviar
un destí desesperançador. Tot el
que planegen fracassa, però en
aquest fracàs trobaran una ma-
nera de desfogar-se de totes les
seves misèries.

Per acabar, Mediocres (Ver-
sus, del 15 de novembre al 15 de
desembre, dimarts i dimecres),

de Núria Vizcarro, posada en es-
cena per la companyia Buits i
Nous sota la direcció de JoanMa-
nuel Albinyana, gira entorn de
cinc personatges que expliquen
de manera còmica una vida ple-
na de contradiccions però nor-
malíssima (Zara, gimnàs, cons-
ciència social, psicòleg), que s’es-
micola en elmomentmés inespe-
rat i per casualitat: unamort cau-
sada per salmonel·losi. Una
història sobre la mediocritat i, sí,
els mediocres.

BOTIGA Furest
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Les obres podrien ser
“la translació artística
dels indignats”

DOS PUNKIS I UN VESPINO
TGB, 10 de novembre

VAMOS A POR GUTI
Versus, 11 de novembre

MEDIOCRES
Versus, 15 de novembre

43è FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE BARCELONA
Setmana Umbria Jazz Barcelona

Planejant el segrest de Guti

E
xplica Carlo Pagnotta, per-
sonatge mític, director ar-
tístic i autèntica ànima

del Festival de Jazz d’Umbria,
que, quan van començar el festi-
val el 1973, encara que ho ha-
guessin volgut, els resultava
pràcticament impossible con-
tractar músics de jazz italians.
Va ser precisament el festival i la
tasca pedagògica que va tenir en
escoles i associacions el que va
sembrar la llavor. Ara —els ex-
perts ho certifiquen, però també
els aficionats ho proclamen—
Itàlia s’ha convertit en una de les
potències jazzístiques d’Europa,
amb una personalitat pròpia que

no li impedeix integrar-se plena-
ment en el més cosmopolita dels
gèneres musicals i una amplíssi-
ma oferta. Ara ho poden compro-
var els barcelonins, perquè han
tingut i encara tindran una bona
dosi de jazz italià en el marc del
43è Festival Internacional de Ja-
zz de Barcelona.

Si l’any passat, el veterà festi-
val barceloní es va agermanar
amb el pare de tots els festivals,
el de Newport, als Estats Units,
aquest any ho ha fet amb el
d’Umbria, un dels que tenen
més tradició a Europa. Per cele-
brar-ho, la gent de The Project
ha portat elsmillors jazzman ita-
lians a la nostra ciutat. En con-

trapartida, l’estiu vinent els jazz-
man catalans ocuparan els esce-
naris de la ciutat de Perugia, on
se celebra el festival d’Umbria.

Dilluns passat van encetar la
setmana italiana, a la sala Luz
de Gas, el duo format per Danilo
Rea i Fabio Boltro, que van pre-
sentar el seu treball sobre àries
famoses d’òpera italiana adapta-
des per a piano i trompeta. Di-
marts va ser el torn de Gabrielle
Mirabasi Trio al Conservatori
del Liceu. Avui dijous, també a
l’escenari ideal de Luz de Gas, és
el torn del músic de jazz més
famós d’Itàlia, Enrico Rava, que
presenta Tribu.

La figura principal, però, és el

pianista Stefano Bollani, un
músic superdotat, amb un pecu-
liar sentit de l’humor, que es tro-
ba en el seumillormoment i que
ja ha creuat totes les fronteres.
Bollani es prodiga en una infini-
tat de variacions, des de tocar a
duo amb Chick Corea fins a fer-
ho amb el seu trio danès o el seu
quintet italià. Tampoc no evita
els escenaris clàssics; fa poc va
tocar la Rhapsody in Blue, de
George Gershwin amb l’orques-
tra de la Gewandhaus de Leipzig
dirigit per Riccardo Chailly. Bo-
llani actuarà a Luz de Gas el dis-
sabte dia 12 vinent, en solitari, i
amb ell clourà la setmana Um-
bria Jazz Barcellona. L’aportació

definitiva italiana al Festival de
Jazz de Barcelona, però, vindrà
de la mà del gran Paolo Conte i
la seva Big Band, l’1 de desembre
vinent a l’Auditori, que serà l’en-
carregat de tancar el Festival.

Però la música no serà l’únic
que portarà Umbria a Barcelo-
na. L’extraordinària gastrono-
mia d’aquesta regió italiana es
podrà degustar, amenitzada
amb jazz, dilluns que ve, dia 14,
al restaurant Monvinic. Amb el
títol Il matrimonio del tartufo, i
amb els exquisits vins de la
regió, s’oferirà una sèrie de plats
combinant l’excel·lent tòfona
blanca d’Umbria amb la varietat
negra catalana.

Una imatge de Vamos a por Guti.

El jazz d’Itàlia omple Barcelona

Els Miserables s’han colat a l’apa-
rador. Fins al 26 de novembre
algunes de les peces de roba de
l’espectacle, que celebra 25 anys
i es representa a Barcelona,
s’han instal·lat en un dels fines-
trals de la botiga Furest al pas-
seig de Gràcia amb Gran Via. Fa
més de 25 anys que la firma està
establerta a la ciutat i aquest
2011 ha decidit remodelar una
de les botigues, la del passeig de

Gràcia, i apostar pel musical. “La
iniciativa amb Els Miserables
neix a partir del fet de voler-nos
vincular amb els actes que cele-
bra la ciutat, com ja vam fer amb

el concurs in-
t e r n a c i o n a l
de salts”, ex-
plica Claudio
Furest. La
marca es re-
nova per en-
frontar-se a
l’onatge de la
crisi i a la
competència
que arriba
d’una altra
mena de mo-

da. “El que hem fet és una
actualització del punt de venda i
també del producte”, explica
Furest.
Furest. Passeig de Gràcia, 12-14
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