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El cantant figuerenc Joan-
jo Bosk està gravant als es-
tudis Music Lan d’Avinyo-
net de Puigventós el seu
nou disc, Figueres-Gerni-
ka, un projecte que va re-
bre una beca Agita 2013
de l’Ajuntament de Figue-

res. Com Cançó per Elna
(2013), Figueres-Gernika
serà també un epé, amb sis
cançons compostes i pro-
duïdes per Bosk i inspira-
des sobretot “en els bom-
bardejos feixistes sobre la
ciutat de Figueres, que al-
guns historiadors han ba-
tejat com la Gernika cata-
lana, ja que va ser bombar-

dejada en divuit ocasions
entre el 1938 i el 1939”.
Pere Martínez (baix), Da-
vid Anthrax Gálvez (bate-
ria) i Albert Oliva (guitar-
ra i coproductor) acompa-
nyen Bosk en el seu retorn
al “rock en majúscules”,
que s’editarà a finals d’oc-
tubre i es presentarà el 15
de novembre a La Cate. ■

Joanjo Bosk grava el disc
‘Figueres-Gernika’
X. Castillón
FIGUERES

L’equip: Pere Martínez, David Gálvez, Joanjo Bosk, Jordi Soler i Albert Oliva ■ RONDRIGO

Per començar, un aclari-
ment: Lucífer no fa refe-
rència al dimoni Llucifer,
sinó que es pot traduir
com “el portador de la
llum” i era el nom que fa
molts segles es va donar a
Venus pel fet que, quan
cau la nit, és el primer as-
tre que apareix dalt del cel
il·luminant la foscor, i ho-
res després es resisteix a
marxar amb l’albada. Se-
gons recorda Kim Plane-
lla, l’autor i el director del
musical Lucífer, “lucife-
rins era també el nom que
els croats usaven per refe-
rir-se als càtars, conside-
rats heretges pel fet de ser
seguidors d’un cristianis-
me gnòstic que va emple-
nar Occitània i el nord de

Catalunya de la seva per-
sonalitat extraordinària”.
Diuen que els càtars salva-
guardaven una llum i un
coneixement ancestrals i
poderosos, que alguns cre-
uen que s’han transmès al
llarg dels segles i que han
estat buscats fins i tot pels
nazis a Montserrat.

Lucífer és el nou musi-
cal de D’Art Produccions,
la mateixa companyia que
ara fa un any va estrenar al
teatre municipal El Jardí
de Figueres el musical Isa-
vel, basat en la vida d’Isa-
bel Vilà, la primera sindi-
calista catalana. Dissabte
(21 h) i diumenge (18 h) hi
tornen amb Lucífer, “una
proposta innovadora tant
pel que fa a la temàtica,
propera al documental;
com pel guió, estructurat
en diversos flashbacks, i la

posada en escena, on cada
actor principal desenvolu-
pa dos personatges, se-
gons l’època en què es des-
envolupa l’acció, ja sigui
l’Occitània del segle XIII,
l’Alemanya nazi o la Bar-
celona actual. És com si
cada personatge fos la re-
encarnació d’un altre,
com si la història es repe-
tís”, explica Kim Planella.

Iris Vilà i Marta Prieto,
intèrprets d’Isavel, encap-
çalen també el reparti-
ment de Lucífer, al costat
d’Òscar Ramiro, Josep
Jarque, Joan Martínez Co-
lás, Laia Camps, Agustí
Agell, Judit Hierro, Anna
Agell, Víctor Petit i Mònica
Lao. Amb una música ori-
ginal “mig en directe, mig
gravada” que barreja ins-
truments de diferents
èpoques, i una escenogra-
fia inspirada per l’estètica
tridimensional dels video-
jocs, Lucífer vol ser “un
elogi de la llum” i un pro-
jecte ambiciós que, segons
Planella, demostra que
“no s’han acabat les fór-
mules del musical”. A prin-
cipis del 2015, hi ha pre-
vistes representacions a
Girona i Palafrugell. Les
entrades de Figueres ja
són a la venda, al preu de
18 euros. ■

Xavier Castillón
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Kim Planella estrena el nou
musical ‘Lucífer’ a Figueres
a Un any després d’estrenar ‘Isavel’ a El Jardí, D’Art hi torna també amb Iris Vilà i Marta Prieto com
a protagonistes a Els escenaris són l’Occitània medieval, l’Alemanya nazi i la Barcelona actual

Els protagonistes de ‘Lucífer’, en una imatge promocional de l’obra, amb el blanc i negre
propi de l’Alemanya d’entreguerres ■ D’ART PRODUCCIONS


