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El trio d’actrius (Laia Alsi-
na, Maria Cirici i Laura
Pau) sota la direcció de Mí-
riam Escurriola i amb la
col·laboració musical de
Gerard Sesé han elaborat
un incendiari cabaret:
Akelarre. Ho fan rient del
masclisme social, a partir
d’un repertori amplíssim
de temes encarregats a
Mireia Giró, Xavi Morató,
Clàudia Cedó, Cristina
Clemente. També n’hi ha
dels mateixos intèrprets
Sesé, Alsina i Pau i de la di-
rectora. El pianista defi-
neix el musical de “neces-
sari” tant per a homes com
per a dones i de totes les
edats. Per Laura Pau, és
imprescindible que l’equip
sigui mixt perquè “el femi-
nisme ha de ser de tots, o
no serà”. Comença fun-
cions dilluns al Maldà fins
al 13 d’abril. La companyia
Els Pirates, que gestiona la

sala, els va encarregar
aquest tema sabent que
sabrien clavar-hi punch.

The Feliuettes es carac-
teritza per produir uns

muntatges musicals d’alt
nivell vocal amb una comi-
citat desenfadada. El seu
primer espectacle imagi-
nava un crim a l’entorn

d’un club de fans de la can-
tant Núria Feliu. Ella ma-
teixa hi va anar i aplaudir
en diverses sessions de
The Feliuetes. En el segon
muntatge, Cobi, Curro,
Naranjito, fantasiejava
sobre el drama d’una famí-
lia nascuda dels mascles
que van representar
aquestes mascotes en les
seves respectives celebra-
cions. El trio femení ha in-
tervingut en molts altres
muntatges com ara en la
versió de Hop era! que va
fer temporada a París. Va
ser en aquesta estada
francesa que van arrencar
les trobades, els seus aque-
larres particulars, on van
desgranar els temes
d’aquest nou títol.

Ara, atempten amb co-
micitat i amb molta càrre-
ga farsesca sobre la mater-
nitat, els mons blau i rosa
per als nadons (depenent
del sexe) o sobre la tria de
compresa, tampax o copa
en els períodes de mens-
truació. També passen per
la pedra el món ensucrat
de Disney, quan és ben
cruel, perquè arracona les
protagonistes. ■

Dones amb ‘punch’

J.B.
BARCELONA

The Feliuettes
construeix un
cabaret còmic i en
femení “necessari”

Les actrius de The Feliuettes ataquen els tòpics del
masclisme amb un cabaret diabòlic ■ NÚRIA GÀMIZ

El músic i musicòleg Lluis
Millet i Loras, que va ser di-
rector del cor de l’Orfeó
Català entre 1977 i 1981 i
que va estar vinculat la
major part de la seva vida a
aquesta entitat i al Palau
de la Música Català, va mo-
rir ahir a 79 anys. L’Asso-
ciació Orfeó Català i la
Fundació Orfeó Català-Pa-
lau de la Música Catalana
lamentaven ahir en un co-
municat la mort d’una
persona que “havia dedi-
cat la seva vida personal i
professional” a aquestes
institucions.

Lluís Millet i Loras era
fill de Lluís Maria Millet i
Millet i net de Lluís Millet i
Pagès, fundador de l’Orfeó
Català. A més de dirigir el

cor de l’Orfeó Català du-
rant alguns anys, també
va ser membre de la junta
directiva de l’associació.
També, va ser membre
fundador de Revista Musi-
cal Catalana en la seva se-
gona etapa, a partir de
1984, va impulsar el cicle
El Primer Palau i va treba-
llar com a assessor musi-
cal del Fundació Orfeó Ca-
talà-Palau de la Música Ca-
talana durant molts anys.

Millet va destacar a més
pel seu profund coneixe-
ment de la realitat musical
des del punt de vista histò-
ric i sociològic, i va escriu-
re nombrosos articles i es-
tudis sobre temàtica mu-
sical en diverses publica-
cions especialitzades, com
també comentaris per a
programes de concerts.

Nascut el 1939, es va

veure envoltat des del seu
naixement en un entorn
musical i coral que durant
la infància va desenvolu-
par formant-se musical-
ment amb Joan Massià i

Cristòfor Taltabull, i més
tard estudiant direcció or-
questral i coral al Conser-
vatori de Munic i al Mozar-
teum de Salzburg. De re-
torn a Barcelona, va fun-
dar l’Orquestra de Cam-
bra Lluís Millet el febrer de
1958 i va dirigir diverses
agrupacions simfòniques i
nombrosos conjunts de
cambra, com l’Orquestra
Simfònica del Gran Teatre
del Liceu i l’Orquestra Ciu-
tat de Barcelona. Des de
1973 va intensificar la de-
dicació a la direcció coral i
entre 1977 i 1981 va diri-
gir l’Orfeó Català, amb el
qual va interpretar les
obres més representatives
del repertori tradicional
català i destacades crea-
cions de la polifonia clàssi-
ca, com el Magnificat de
Schütz i les cantates i mo-

tetes de JS Bach.
L’Associació Orfeó Ca-

talà destacava ahir que
amb Lluís Millet i Loras
“acaba una saga esplendo-
rosa de músics iniciada
amb el seu avi, Lluís Millet
i Pagès, i continuada pel
seu pare, Lluís Maria Mi-
llet i Millet, protagonistes
i artífexs d’un dels capí-
tols més gloriosos de la
història musical catala-
na”. ■

Referent de l’Orfeó
El músic i musicòleg Lluís Millet i Loras va dirigir-ne el cor entre 1977 i
1981 i va impulsar ‘Revista Musical Catalana’ i ‘El Primer Palau’
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Lluís Millet i Loras

“Amb ell acaba
una saga
esplendorosa de
músics iniciada
amb el seu avi”,
es destacava ahir

Amb l’objectiu d’impulsar
aliances entre professio-
nals i donar sortida i su-
port a tots els nous crea-
dors i projectes jazzístics
del país, el Taller de Mú-
sics celebrarà, del 27 al 29
de març a Fabra i Coats, la
primera edició de Jazz I
Am - Barcelona Internatio-
nal Jazz Meeting. Les jor-
nades inclouran conferèn-
cies, tallers, entrevistes
ràpides, presentacions de
projectes i una dotzena de
showcases (exhibicions),
entre les quals, les d’Albert
Bover Trio, Aurora, Carola
Ortiz, Clara Peya & Vic
Moliner Duet, Duot, Giulia
Valle i Pau Figueres. Tot i
que l’objectiu de la trobada
és “ajudar i donar sortida
als músics i creadors
d’aquí”, la directora del
Jazz I Am, Rosa Galbany,
no descarta obrir-se a l’es-
cena internacional en fu-
tures edicions. ■

El Taller de
Músics crea
les jornades
Jazz I Am

G.V.
BARCELONA
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