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■ La Generalitat surt de la gestió del
Centre d’Arts Escèniques de Reus

El Consorci del Teatre Fortuny –que gestiona el
Centre d’Arts Escèniques de Reus, el Teatre
Fortuny, que està tancat i sense programació, la
fira Trapezi i el Bartrina– canvia d’estructura. La
Generalitat ha fet oficial la sortida del consorci
que formava amb la Diputació i l’Ajuntament, tot i
que garanteix que els seguiran donant suport
econòmic. No se sap ni el pressupost, ni el futur
dels 18 treballadors del centre, però sí que es fa
cessar de la direcció Lluís Graells i Ferran Madico.

■ L’Arts Santa Mònica tindrà nova
direcció i una comissió de continguts

En les pròximes setmanes se sabrà el nom del nou
director o directora de l’Arts Santa Mònica, que
comptarà amb l’ajut d’una comissió de continguts,
segons afirmen fonts de la conselleria de Cultura.
Ahir hi va haver una altra reunió per dissenyar el
futur del centre i redirigir les funcions i els projectes
previstos per l’actual director, Vicenç Altaió.

■ Pau Alabajos tanca el BarnaSants
demà a les Cotxeres de Sants

El cantautor valencià Pau
Alabajos protagonitzarà
demà la cloenda de la
18a edició del festival
BarnaSants. Alabajos
actuarà a les Cotxeres de
Sants (19 h), el mateix
espai on avui hi ha
programat el concert del
projecte que
comparteixen Cesk
Freixas i Miquel Abras.

enbreu

■ El raper 50 Cent actuarà al maig
als X Games Barcelona

El raper novaiorquès 50 Cent, un dels músics de
hip-hop de més èxit internacional, actuarà en la
inauguració dels X Games Barcelona, el 18 de maig.
Guanyador d’un Grammy i de dos premis MTV, i
apadrinat per Eminem i Dr. Dre, el nord-americà
està treballant en el cinquè àlbum d’estudi, Street
king immortal, que vol llançar aquesta primavera.
El productor, compositor i DJ EDM Zedd i el manxec
Nach també actuaran en el popular certamen
d’esports d’acció, a l’Anella Olímpica.

TEATRE

Una autèntica joia teatral

pre de les obres de Goldoni. Pasqual
planteja quatre maneres de parlar
de la nostra Catalunya, per bé que
els quatre feréstecs siguin molt
semblants: homes tancats dintre
d’una visió de la vida conservadora
fins a la increïble exageració de la
qual naixerà, esclar, una bona dosi
d’humor.

L’obra té una trama ben senzilla.
Un dels feréstecs ha decidit casar la
seva filla, però no vol que conegui el
nuvi fins al mateix dia de la boda.
Un disbarat, diuen les dones, que
aquí representen la sensatesa libe-
ral. I vet aquí que una aconseguirà
apaivagar la fúria dels feréstecs i
que el nois es coneguin. I es casin,
esclar.

Laura Conejero està impressio-
nant, irradia bellesa, encant, in-
tel·ligència. I què dir de Rosa Re-
nom, bravo!; del posat de Boris
Ruiz, gran actor; de la jove Laura
Aubert fent de Llucieta, la núvia;
de l’impecable Andreu Benito… i de
la resta d’intèrprets. Pasqual fa
servir d’escenografia la caixa de la
platea del teatre, pensada i dibui-
xada per Fabià Puigserver. Un ho-
menatge i un joc visual, una sor-
presa que no desvelarem perquè la
puguin gaudir.

Els feréstecs no els transmetrà
grans conflictes, però els omplirà
d’alegria, d’una cosa intangible i be-
nefactora que només té el gran te-
atre. No s’ho perdin. Per favor.e

Andreu Benito, Jordi Bosch, Boris Ruiz i, al fons, Laura Conejero,
quatre dels impecables intèrprets del que serà l’èxit del Lliure. ROS RIBAS

‘Els feréstecs’ confirma la connexió de Lluís Pasqual amb Goldoni

MÚSICA

Bikimel canta al paisatge
del Pallars al festival Strenes
Vicky de Clascà, més coneguda
com a Bikimel, presenta avui al
festival Strenes de Girona el disc
Farrera, Can Sons D.O. En aques-
tes noves cançons ressonen histò-
ries i sons del Pallars Sobirà.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Vicky de Clascà, àlies
Bikimel, diu que “necessitava” re-
plantejar-se la seva “història musi-
cal”. Després del disc Stat Jònic
(2010), buscava la manera de pren-
dre’s les coses amb “més tranquil·li-
tat” i aprendre a ser “més respectu-
osa” amb ella mateixa. Primer va
passar un mes a Tuvà, a Sibèria, i al
cap d’un mes va fer un concert a
Burg, al Pallars Sobirà, i va visitar el
Centre d’Art i Natura de Farrera.
“Van ser dues casualitats consecu-
tives, però si no hagués decidit pa-
rar i replantejar-me la carrera no
hauria sortit aquest disc”, explica
Bikimel sobre la gestació de Farre-
ra, Can Sons D.O. (Temps Record,

2013), el disc que avui, a les 19 hores,
presenta al Cafè Context de Girona
dins del festival Strenes.

La cantautora de Sabadell ha fet
una immersió a Farrera, “disposada
a rebre les carícies de l’entorn”. El re-
sultat, lligat al paisatge i al veïnatge
del Pallars, són tretze cançons que
descobreixen una nova Bikimel “des-
vinculada del rock i del blues”. Lliu-
re del que ella considera una “càrre-
ga emocional molt potent”, ha pres
un punt més folk que la connecta
amb la infantesa.

També ha buscat una nova veu.
“Sempre havia projectat la veu més
com un home, perquè he après dels
homes i de dones que canten com
els homes, i vaig decidir que can-
taria sense imitar. Intento fer un
procés de reinvenció. Volia retro-
bar-me, perquè quan era petita
cantava molt més fàcil, més folk”,
diu aquesta cantant que també in-
trodueix elements de country a
l’estil de Lucinda Williams.

En aquest viatge de reinvenció,
Bikimel ha convidat Roger Mas a
cantar la cançó Confessions de Sta.
Eulàlia, en què el cantautor de Sol-
sona fa el paper de sant Roc. “El Ro-
ger sempre ha sigut una influència
molt gran”, reconeix ella.e

Bikimel ha trobat a Farrera
l’entorn natural per reinventar-
se com a artista. PERE TORDERA

‘Els feréstecs’
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SANTI FONDEVILA

I rusteghi (1760) és, segons els
estudiosos (Ortolani), una de
les comèdies més brillants de
Carlo Goldoni, que en va es-
criure 228 al llarg de la seva

vida. Tant se val si ho és o no. És una
comèdia popular, festiva però no in-
nòcua, que retrata uns caràcters de
la burgesia veneciana més conser-
vadora. Lluís Pasqual els ha traslla-
dat superbament a la Catalunya de
la Primera República amb totes les
llums del llenguatge (quatre parles
diferents i una versió meravellosa),
i en una posada en escena que dei-
xa bocabadat.

Aquests feréstecs són una autèn-
tica joia teatral! Desprenen energia
positiva i il·lusió. Són un joc que en-
volta l’espectador i que, en mans
d’uns intèrprets meravellosos, rati-
fica la sàvia connexió de Pasqual amb
l’autor venecià. ¿Qui no té en el re-
cord Un dels últims vespres de Carna-
val al teatre de Gràcia o La famiglia
dell’antiquario que va fer amb actors
italians al Romea.

I, alerta, perquè Els feréstecs és
un comèdia diferent, menys subtil,
i requereix un tracte diferent. Una
música diferent. A la fi, la paraula és
ritme i d’ella en neix la poètica. So-
bretot en el llenguatge, la base sem-

Crítica


