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01. Andreu
Benito, Jordi
Bosch i Boriz
Ruiz, tres
dels ‘rústecs’
de Goldoni.
02. Rosa
Renom i Laura
Conejero. R. RIBAS

ARTS ESCÈNIQUES

Uns ‘feréstecs’ de Goldoni amb barretina i accent

El director del Teatre Lliure, Lluís
Pasqual, dirigeix a Montjuïc Els fe-
réstecs, un “disbarat” còmic de
Carlo Goldoni. Situa els quatre re-
accionaris protagonistes als Països
Catalans lliures de la I República.

llavors. Per això, ara, amb un repar-
timent ampli, estel·lar i bregat es-
trena per fi un espectacle que “és un
disbarat des que comença fins que
acaba”. Pasqual ho resumeix dient
que és “teatre per a nens grans”.

“És una obra revolucionària per
la seva època [1760-62]”, afirma el
director. Goldoni va treure les màs-

cares als actors però en canvi els pa-
pers encara tenien tics de Comme-
dia dell’Arte. Paco Azorín ha ideat
l’escenografia del muntatge, acos-
tant els 300 espectadors a l’escena-
ri d’una manera que Pasqual no vol
desvelar.

Lleidatà, valencià, mallorquí
A Els feréstecs Goldoni fa un retrat
satíric i humorístic d’una classe so-
cial concreta, que servia per a la Ità-
lia del segle XVIII i que a Pasqual li
ressona en l’actualitat. Per això ha
decidit acostar l’obra als Països Ca-
talans i per això l’ha situat a la Pri-
mera República. “Sempre els mo-
ments de llibertat, com hi havia a Ve-
nècia o en la República espanyola,
provoquen moviments de reacció.
És quan més fatxes surten –afirma–.
Aquests personatges són els que ca-
ricaturitza Els feréstecs, homes que
no volen que les dones surtin i que

els joves es coneguin «perquè aquí
mano jo», sense més argument. Són
uns bèsties. I em sembla que tenim
un passat genètic comú”, apunta.
Pasqual, de fet, ha trobat connexions
fins i tot biogràfiques entre Goldo-
ni i Catalunya, i textos en què l’autor
d’El criat de dos amos comenta que
viatja pel nord de Catalunya i traves-
sa cap a França per la Jonquera, i el
sorprèn que l’accent dels oriünds
s’assembli al venecià.

El mateix Pasqual ha traduït
l’obra del venecià i ha fet parlar els
seus feréstecs amb accent lleidatà,
valencià, mallorquí i garrotxí, per-
què un dia ho provar i “va anar”. El
foraster (Jordi Martínez) parla cas-
tellà. “Els actors anglesos i ameri-
cans ho fan sovint. Està fet amb un
gran carinyo cap a aquests parlars. I
espero que tinguem sentit de l’hu-
mor...”, desitja el director. L’obra es-
tarà en cartell fins al 19 de maig.e

LAURA SERRA

BARCELONA. L’anècdota d’Els ferés-
tecs es resumeix en vint segons i, en
canvi, Lluís Pasqual es podria pas-
sar un dia sencer parlant de Carlo
Goldoni (1707-1793). “Goldoni és
com Nova York: quan hi arribes, el
diafragma et tira amunt. És positiu,
lluminós, és com Mozart”, afirma el
director del Lliure. Però comencem
per l’argument de l’obra que avui
s’estrena al Teatre Lliure de Mont-
juïc: dos pares de família sorruts i
autoritaris (Jordi Bosch i Xicu Ma-
só) volen casar els seus fills (Pol Ló-
pez i Laura Aubert). I ho volen fer
sense que els joves ni es vegin ni es
coneguin. “Com sempre, les dones
són les intel·ligents i els homes són
uns beneits i uns primaris abso-
luts”, explica Pasqual. Així que són
elles les que tramen l’argúcia per-
què els dos joves es trobin en una
festa de carnaval.

Però és quan es mira l’obra enllà
del text –fet de diàlegs curts “que no
diuen res més que coses normals de
la vida”, diu Pasqual– que es desco-
breix el gran joc teatral que desple-
ga Goldoni: “Els feréstecs és una ca-
ricatura molt estripada. Pitarra es
queda curt! Per això és tan difícil. I
el que és prodigiós és que, el que en
qualsevol altre autor hauria sigut
una farsa, aquí no ho és: en el fons
sempre hi ha persones de veritat
–explica Pasqual–. És molt indul-
gent amb el gènere humà”.

El director ja havia dirigit un Gol-
doni, Un dels últims vespres de car-
naval, al Lliure el 1985, i La família
de l’antiquari amb actors italians a
la Venècia natal de l’autor. I tenia
l’espina clavada de I rusteghi des de

Lluís Pasqual estrena la gran comèdia de l’autor italià al Teatre Lliure i la situa a la I República
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Can Felipa tancarà el centre
d’arts visuals a finals d’any

de Cultura de l’Ajuntament. Amb
tot, la gestió del centre cívic depèn
de la regidoria.

Can Felipa és un dels espais més
actius i emblemàtics dins el sistema
de l’art contemporani a Barcelona.
La decisió del districte ha caigut da-
munt del sector artístic per sorpre-
sa i com una galleda d’aigua freda.
Aquest nou tancament se suma a la
clausura de dos espais també molt
emblemàtics dins del panorama de
l’art emergent i dels comissaris
d’art: l’Espai Zero1 d’Olot i Can Xa-
lant de Mataró, un dels espais de la
Xarxa de Centres d’Arts Visuals de
Catalunya. La gestió de la secció ar-
tística de Can Felipa depèn de l’em-
presa Progess. Aquesta mateixa
companyia gestiona el Centre d’Art

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. L’art emergent cata-
là rep un nou cop. La sala d’exposi-
cions del centre cívic de Can Feli-
pa tancarà les portes a finals d’anys.
El districte de Sant Martí vol con-
vertir l’espai en oficines per a les
entitats del barri. Segons fonts de la
regidoria, en aquest mandat es va
prendre la decisió de convertir tot
l’edifici del centre cívic en un “ho-
tel d’entitats” que acollirà les que
encara no tenen un espai i el van de-
manar. Les mateixes fonts van afir-
mar que es respectaran els compro-
misos de la sala adquirits per a
aquest any i que s’està buscant una
nova ubicació per a les mostres de
manera coordinada amb l’Institut

de Tarragona, la continuïtat del
qual també està en perill.

Ahir va començar a córrer per les
xarxes socials una petició a la pla-
taforma Change.org (www.chan-
ge.org) per intentar aturar la deci-
sió. La crida subratlla la trajectòria
de Can Felipa, que és l’únic espai ar-
tístic del districte i en el qual des del
1996 “hi han col·laborat més de 400
artistes, comissaris i altres profes-
sionals de l’art i del disseny”. L’As-
sociació Catalana de Crítics d’Art va
fer públic un comunicat en què afir-
ma que “comença a ser massa des-
carnat que les bufetades culturals
sempre vagin cap al mateix cantó:
les arts visuals, la contemporaneï-
tat”. “Si uns ciutadans –continua el
text– fessin unes peticions que obli-
guessin a tancar el Liceu i donar-hi
un altre ús, els polítics es posarien
a riure; si uns ciutadans fan alguna
demanda que obliga a tancar un es-
pai com Can Felipa, els polítics
s’apressen al seu tancament”.e

Abans de funcionar com a centre cívic, Can Felipa es
va dedicar al blanqueig de teixits. AJUNTAMENT DE BARCELONA


