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Vinseum inaugura 
avui la mostra 
‘Sireni & Co. Quan 
el Penedès era mar’

Muntatge pels 30 
anys del Grup de 
Teatre Inestable 
del Vendrell

// P64 // P66

E l  g r u p  v e n d r e l l e n c 
Lax’n’Busto ha desvelat di·
marts d’aquesta setmana el 
nom del nou disc i dels set 
cantants que han col·laborat 
en la gravació i participaran 
també en els concerts de pre·
sentació.
El disc sortirà al mercat el 

mes de febrer del proper any 
2019 i entre els cantants hi 
ha la veu original del grup, 
Pemi Fortuny, que va ser 
membre dels Lax’n’Busto 
des de la seva fundació, l’any 
1986, ins al 2006.
Pemi Fortuny va deixar el 
grup el 2006 i, tot i que ha 
participat en algunes col·
laboracions com el concert 
de comiat temporal del grup 
a la sala Razzmatazz de Bar·
celona, el novembre del 

2018, ins ara no havia tornat 
a gravar cap cançó amb els 
vendrellencs. Fortuny can·
ta en dos dels temes del nou 
disc, batejat com a ‘Polièdric’.
Entre els cantants que també 
han participat en el nou disc 
dels Lax’n’Busto, l’onzè de la 
discograia i primer des del 
‘Tot és més senzill’, editat 
l’any 2013, hi ha la cantant 
de Sant Jaume dels Domenys 
Nerea Basart. Recordem que 
Bassart (única veu feme·

nina del disc) va guanyar 
un càsting per posar la veu 
en un dels temes nous dels 
Lax’n’Busto. I l’elenc d’artis·
tes que participen en el ‘Po·
lièdric’ hi ha també: Ernest 
Armengol, Ramon Mirabet, 
Miquel Abras, Pol Fuentes i 
David Ros.

Tres concerts de presen-
tació del nou disc

Els Lax’n’Busto faran tres 
concerts de presentació de 

‘Polièdric’, segons ha anun·
ciat també el grup del Ven·
drell. El primer serà el 30 
d’abril en el marc del Festi·
val Strenes de Girona, per 
continuar al festival Guitar 
BCN de la Sala Barts (Barce·
lona) i el 24 de maig al Teatre 
Fortuny de Reus.
Properament es posaran a 
la venda les entrades per als 
tres concerts inicials de la 
gira de presentació de ‘Poli·
èdric’.
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El nou disc de Lax’n’Busto
// POLIÈDRIC El grup del Vendrell fa públic el nom del primer treball des del 2013 i que 
compta amb dos temes cantats per Pemi Fortuny // InTÈRPReTs Hi ha set cantants

Ricard Vinyals
El Vendrell

Els quatre components dels 
Lax’n’Busto i el seu cantant 
durant els primers 20 anys 

del grup, Pemi Fortuny, 
amb la resta de cantants 

que han participat en el 
disc ‘Polièdric’, entre els 

quals la penedesenca Ne-
rea Bassart | PAULA CADAVID I 

ADRIÀ NEBOT

El Grup de Teatre del Centre 
de Llorenç del Penedès es·
trenarà el dia de Nadal l’obra 
‘El temps i els Conway’, una 

obra de J.B.Priestley i que va 
impactar força els anys no·
ranta del segle passat en la 
versió dirigida per Mario Gas. 
Tot i que el grup llorencenc 
tenia la intenció de poder·la 
estrenar al nou equipament 
social de l’entitat, inalment 
el retard en el inal de l’obra 

ha impedit aquest fet. L’obra 
s’estrenarà al local de la Soci·
etat Cultural ‘La Cumprati·
va’, entitat llorencenca amb 
qui el Centre ha arribat a un 
acord per poder fer dues fun·
cions: el dia 25, Nadal, a les 
22h; i el dissabte dia 29, a les 
21h. Les entrades anticipades 

es podran aconseguir diu·
menge 23 al cafè del Centre, 
de 12.15 a 13h per als socis i 
després ins a les 14h per al 
públic en general. També se’n 
podran reservar per telèfon a 
partir del mateix diumenge 
de la setmana que ve, al nú·
mero 629 89 14 77; així com 

se’n vendran a taquilla des 
de mitja hora abans de cada 
funció.

Producció esperada

El director del Centre, Llo·
renç Rafecas, feia anys que 
tenia pensat portar a escena 
‘El temps i els Conway’ i, de 

fet, el grup de Llorenç fa un 
any que l’assaja. “Es tracta 
d’una obra extraordinària, 
plena de complexitat i rique·
sa temàtica i formal”, diu Ra·
fecas. ‘El temps i els Conway’ 
parla dels efectes del pas del 
temps i l’autor en va escriure 
una trilogia.
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El Centre de Llorenç 
estrena ‘El temps i els 
Conway’ per Nadal
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