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–Aquest disc sembla el més pensat 
i cohesiu de la seva carrera. ¿Hi es-
tà d’acord?
–Aquesta era la meva esperança i 
estic molt content que ho vegi així. 
Volia crear un paisatge sònic cohe-
rent al llarg de tot el metratge.

–M’encanta com convergeixen els 
sons acústics i els electrònics en el 

Amb només 22 anys, la britànica Alessi 
Laurent-Marke compon cançons de ve-
terana. Aquesta nit presenta ‘The still life’, 
el seu tercer i millor disc, a Barts Club 
(21.00 h), dins el Guitar Festival.

Alessi’s Ark 
Cantautora folk-pop

EN 3 MINUTS

  

«Ara confio en  
el flux del món»

disc. En realitat, gairebé pot costar 
distingir-los. 
–¡Fantàstic! És que aquest era el 
meu somni. 

–¿Per què va decidir treballar amb el 
productor Andy LeMaster? ¿Conei-
xia el seu treball amb el grup Azure 
Ray? Crec que puc veure connexions 
entre Alessi’s Ark i aquesta banda. 
–Mentre estava gravant el meu pri-
mer àlbum –Notes from the treehouse, 
del 2009–, el nom d’Andy apareixia 
una vegada i una altra, i es parlava 
d’ell amb tanta efusivitat que vaig 
començar a interessar-me per es-
coltar tant la seva pròpia música (el 
seu projecte principal és Now It’s 
Overhead) com el seu treball com a 
productor. El seu talent no ha dei-
xat d’aclaparar-me i ell va ser un 
guia perfecte i un amic per navegar 
per l’oceà de la música. 

–Algunes parts de la melodia de 

The rain poden recordar el grup de 
culte Broadcast i la seva enyorada 
cantant Trish Keenan. ¿N’és fan?
–No he escoltat mai Broadcast, en-
cara que els conec pel nom. Els es-
coltaré.

–¿Hi ha alguna línia narrativa que 
estructuri aquest nou àlbum? Ho 
sembla. Una espècie de reflexió so-
bre els cicles pels quals va passant 
la vida.
–Sí, exactament això. Els cicles de 

la vida, el rol de la naturalesa en la 
vida i les repeticions i els patrons 
que descobreixes; el flux de l’uni-
vers en general.

–També és un disc bastant fosc, 
¿oi? ¿Ha passat alguna mala 
 ratxa?
–Espero que sigui a la vegada fosc i 
lluminós. Sí, he estat nedant a tra-
vés d’aigües difícils però ara tinc 
més fe i confio en el flux del món. 
¡Tant com puc! 

–La seva versió del tema Afraid of 
everyone de The National és me-
morable. ¿Com li va sorgir aques-
ta idea? 
–Em van demanar que col·laborés 
en un recopilatori de l’organitza-
ció caritativa Yellow Bird Project 
i el productor (Nic Nell) amb qui 
vaig treballar en aquell projecte, 
Young Colossus, em va suggerir que 
féssim després aquesta versió de 
The National. M’encanta la lletra 
de la cançó i crec que encaixava en 
el conjunt de The still life.

–¿Què pot avançar del concert 
d’avui?
–Estaré tocant cançons noves i an-
tigues, en solitari. ¡I intentaré par-
lar una mica de català! H

33 Alessi Laurent-Marke, àlies Alessi’s Ark, en una imatge promocional.

EL PERIÓDICO

El gran joc del vodevil
3Hermann Bonnín s’estrena de director a La Seca amb ‘La meva Ismènia’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

H
ermann Bonnín, un dels 
directors de La Seca-Espai 
Brossa, s’ha tret un roc de 
la faixa per a la seva estre-

na com a director d’una obra a la no-
va seu que va alçar el teló fa dues 
temporades. Debuta en el gènere 
del vodevil amb un títol inèdit en 
aquests verals: La meva Ismènia, del 
francès Eugène Labiche (1815-1888), 
creador de més d’un centenar de far-
ses i vodevils en què satiritzava els 
costums de l’època. El muntatge 
(amb prèvies des del diumenge 19) 
s’estrenarà el 23 de maig i estarà un 
mes en cartell. 
 Habitual batuta dels espectacles 
d’il·lusionisme del seu soci Hausson 
i d’obres de calat poètic i dramàtic, 
ara Bonnín tracta les tares huma-
nes des de l’humor i la caricatura. 
Més vinculat en la seva llarga trajec-
tòria a la «transcendència», defensa 
la «dignitat d’un gènere que mereix 
ser valorat, com succeeix a França, i 
que reclama uns bons comediants, 
en el millor sentit de la paraula». 
 Els actors, afegeix el director 
(que ha comptat amb la traducció 
de Jaume Melendres), han de ser ca-
paços de jugar amb el text, sentir-lo 
des d’una dimensió de plaer, i acon-
seguir seduir les platees. A aquest 
efecte, s’ha envoltat d’un gran elenc 
–Lina Lambert, Jaume Pla, Mingo 
Ràfols, Teresa Urroz i Anna Ycobal-

zeta– per abordar el retrat de la con-
dició humana des d’un mirall de-
format. 
 Aquest retrat ens situa en una ca-
sa de províncies. Un pare viudo (Pla), 
gelós dels pretendents de la seva fi-

lla (Ycobalzeta), s’esforça amb tot ti-
pus de tripijocs per evitar que la no-
ia abandoni el niu. Per mediació de 
la tia rica de la família (Lambert), es 
presenta un nou i pretensiós candi-
dat (Mingo Ràfols), arribat del gla-

murós París. La criada xafardera (Ur-
roz) completa la foto del sainet, amb 
vestuari d’època, en què no falten 
populars cançons franceses (com La 
vie en rose) interpretades a cappella 
pel repartiment. 

ESTRENA D’UNA OBRA D’EUGÈNE LABICHE INÈDITA A CATALUNYA

 «Suposo que, per la meva edat, 
aquest serà l’últim galant que faig 
en la meva vida», fa broma Ràfols, 
que en qüestió d’un instant salta-
rà dels excessos de les drogues i el 
sexe de l’obra Shopping & Fucking (al 
Tantarantana) a les rialles de la co-
mèdia desfermada. Bonnín va ha-
ver d’aguantar-li fort les regnes per-
què no s’acabés desbocant i caigués 
en l’histrionisme. «M’he hagut de 
frenar per adquirir el to sobri, mini-
malista, que volia el director», preci-
sa l’actor. 
 
LES MISÈRIES HUMANES / Per Lambert,  
la parenta més adinerada, l’obra 
aborda «les misèries humanes inci-
dint en els interessos poc nobles que 
mouen els fils dels personatges». 
Perquè tots amaguen les seves ver-
daderes intencions. 

 Com succeeix en les obres del 
gènere, el muntatge es beneficia 
d’una «estructura matemàtica de 
ritme trepidant», subratlla el direc-
tor, per a qui «el riure i la deforma-
ció resulten a vegades més eficaces 
per acostar-nos a la realitat, per du-
ra que sigui». I cita l’esperpent de 
Valle-Inclán. «Els vodevils fan riu-
re amb temes quotidians i eterns. 
Són una mica desmesurats, però 
¿per què no? Flaubert comparava 
Labiche amb Molière», afegeix un 
Bonnín que debuta amb un vodevil 
«tan delirant com la gran comèdia 
humana». H 

La sàtira relata 
els tripijocs d’un viudo 
que no vol que la seva 
filla es casi i deixi  
el niu familiar

33 Urroz, Ycobalzeta, Lambert, Pla i Ràfols, el repartiment de ‘La meva Ismènia’, que s’estrena el dia 23 a La Seca.
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