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CULTURES

Els Amics de les Arts van donar a conèixer ahir el nom del seu quart treball discogràfic

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El 9 de març és la data escollida
pels Amics de les Arts per al con-
cert de presentació del seu nou
disc, que tindrà lloc al teatre Kur-
saal de Manresa en el marc dels ac-
tes del cinquè aniversari de la re-
obertura de l’equipament. El quar-
tet barceloní va anunciar que l’àl-
bum, el quart de la seva carrera i
primer després del reeixit Bed and
breakfast, portarà per títol Espècies
per catalogar.

Tal com va avançar Regió7 la
setmana passada, una de les for-

macions capdavanteres de l’ac-
tual panorama musical català farà
la posada de llarg del seu nou tre-
ball a la capital del Bages. El quar-
tet ja coneix l’escenari manresà de
les dues actuacions que hi va dur
a terme l’any 2010, en les quals va
obtenir un gran èxit de públic.

El grup format per Joan Enric
Barceló, Eduard Costa, Ferran Pi-
qué i Dani Alegret va revelar ahir
la incògnita que requeia sobre el tí-
tol del nou àlbum. De bon matí
van publicar al seu bloc que el nom
escollit és Espècies per catalogar, i

van afegir que «hem trobat un tí-
tol que ens fa feliços a tots quatre,
que resumeix el que respira el
disc». Els Amics de les Arts van en-
trar a l’estudi dimarts de la setmana
passada i, tal com van escriure al
bloc, «ja comencen a sonar els
pianos i les guitarres. Ja s’insinu-
en algunes veus...». La presència a
Internet i el contacte amb els seus
fans a través de les xarxes socials
és una de les característiques d’u-
na banda que, juntament amb els
Manel, lidera una fornada de gran
popularitat del pop català.
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Els Amics de les Arts faran
la presentació del nou disc
a Manresa el dia 9 de març

El quart àlbum de la banda barcelonina tindrà el títol Espècies per
catalogar, i la gira començarà al Kursaal en el cinquè aniversari del teatre


FERPECTE
Intèrprets: Companyia La Troupe. Di-

vendres, 11 de novembre, sala gran
del Teatre Kursaal de Manresa. Cicle
Platea Jove.

a llarga cua de persones
que divendres al vespre
esperava que obrissin les

portes de la Sala Gran del teatre
Kursaal era el millor presagi per a
La Troupe i l’estrena del seu nou
espectacle, Ferpecte. Un muntatge
que ja en el títol indica què cerca
i que la constància i l’afany de su-
peració aproparà a l’objectiu mar-
cat per la companyia.

Ferpecte és una curiosa i espe-
cial comunitat de veïns que s’ex-
pressa i comunica amb tècniques
de circ: malabars, equilibris, ba-
lancí... Homogenis i ben resolts
exercicis i una banda sonora ben
escollida que integra més que no
acompanya la ben definida línia
narrativa del muntatge. La princi-
pal virtut de Ferpecte és la mane-
ra en què es presenten els núme-
ros clàssics del circ. Naturalment,
La Troupe no renuncia a la pre-

missa d’intentar assolir el més di-
fícil a cada nou pas. Un propòsit del
qual la companyia va sortir airo-
sament, i va arrencar sonores ova-
cions entre els assistents.

L’especial tractament de la for-
ma esdevé la delícia poètica cons-
tant del muntatge. Destaquen els
números corals de la companyia,
especialment el número de maces
que, malgrat les errades causades
per l’evident nerviosisme de l’es-
trena, va esdevenir estèticament i
musicalment sorprenent. També
va ser remarcable l’exercici amb
diàvolos, que, per forma de pre-
sentació més que per contingut, va
esdevenir una nova sorpresa esti-
lística, en una nova aposta de la fi-
losofia que defineix el treball de la
jove companyia.

Ferpecte és un bon muntatge al
qual només cal una lleugera revi-
sió de la seva síntesi. La Troupe ar-
risca en excés i peca en la durada
del muntatge: la narrativitat ben re-
solta perd força per culpa de l’a-
fany per mostrar la capacitat de la
companyia. En alguns moments,
esdevé fins i tot caòtica a causa
d’un excés de confiança que cer-
ca la complicitat del públic. Però
val a dir que la funció de divendres
era una estrena, un primer con-
tacte amb l’espectador, i aquest ex-
cés és de fàcil resolució. No en va,
la bona feina mostrada al Kursaal
va ser acomiadada amb sonores i
llargues ovacions.
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LA TROUPE, EN EL CAMÍ
DE LA SEVA PERFECCIÓ

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

La jove companyia de Terrassa va mostrar les virtuts del
seu nou espectacle, «Ferpecte», divendres a la nit al teatre
Kursaal, en una funció del cicle escènic Platea Jove

FÒRUM 10

El popular periodista esportiu Lluís Canut va obrir divendres el cicle de conferències Fòrum 10, de Puig-reig, que
enguany està centrat en la comunicació a Catalunya a partir de la nova situació econòmica i social. El presentador del
programa Efectivament, de Televisió de Catalunya, va parlar del pes que té el Barça en la informació esportiva, i va
explicar que quan a la televisió es parla d’altres equips hi ha un descens notable de l’índex d’audiència. 



Canut inaugura les xerrades sobre comunicació Fòrum 10 de Puig-reig

DÍAS PASAN COSAS
Intèrprets: Guillermo Weickert, Maria

Martínez Cabeza de Vaca i José María
Sánchez Rey. Dissabte, 12 de novem-
bre, Teatre de l’Aurora d’Igualada.

a doble direcció del dis-
curs mediàtic en el si de
les societats de masses

imposa, d’una banda, un relat de
trascendència i, de l’altra, un viat-
ge a la intimitat individual per re-
ciclar-la en espectacle de consum
col·lectiu. Però, quin espai ocupa
la vivència única i intransferible de
l’ésser, quin espai se li concedeix i
quina visibilitat se li permet en
aquest context de primacia de la
narració gregària? La companyia
andalusa del coreògraf i ballarí
Guillermo Weickert va traçar un
cant a la dignitat de la biografia in-

dividual en l’espectacle Días pasan
cosas, un títol suggerent per a un
muntatge que, sumant sinergies de
la dansa i el teatre, va captivar en
el seu pas pel Teatre de l’Aurora
com una de les propostes del cir-
cuit estatal de teatres alternatius.

Afirma Weickert que «som més
el que passa en la nostra quoti-
dianitat que no pas en els grans es-
deveniments». Pels mitjans de co-
municació, l’apel·lació a la tras-
cendència d’un moment històric és
constant, però el treball de la com-
panyia sevillana camina en un
sentit contrari. El record a les ex-
periències (responsabilitat, pànic,
covardia, ...) acumulades al llarg de
la vida i la recitació d’aparents ni-
mietats (com tot allò menjat al
llarg d’un any) són, entre altres, re-
talls d’una intimitat que cap dis-
curs extern pot suplantar. Merei-
xedor de set premis de l’associació
andalusa de dansa, Días pasan co-
sas és un testimoni intens de la im-
portància de no subcontractar
mai la identitat.
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LA VIDA ÉS ÚNICA,
INTRANSFERIBLE

El Teatre de l’Aurora d’Igualada va acollir dues funcions
del premiat espectacle de dansa-teatre «Días pasan cosas» 

Toni Mata i Riu IGUALADA

TEATRE CRÍTICA


