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Elmúsic, al festival de la Porta Ferrada del 2010

Andreu Benito, Jordi Bosch i Boris Ruiz, amb Laura Conejero al fons, a Els feréstecs

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El pianista Chucho Valdés i els
seus Afro-CubanMessengers se-
ran una de les apostes de la 45a
edició del Voll-Damm Festival
Internacional de JazzdeBarcelo-
na, amb un concert que oferiran
el proper 30 d’octubre al Palau
de la Música, on presentarà el
seu nou disc, Border-Free, invo-
cant d’alguna manera la figura
del seu pare recentment mort,
Bebo Valdés.
Així ho va anunciar ahir Tito

Ramoneda, president de la pro-
motoraThe Project, que va apro-
fitar per avançar els noms d’al-
tres participants en el festival,
que començarà el
19 d’octubre amb
unartista o grup en-
cara per decidir i fi-
nalitzarà l’1 de de-
sembre amb An-
drea Motis & Joan
Chamorro Big
Band en un concert
a L’Auditori, amb
un repertori espe-
cialment concebut
per a l’ocasió i una
banda integrada
per alguns dels mi-
llors jazzmen de
l’escena catalana. A
falta d’anunciar sor-
preses per a un cartell que inte-
graran uns seixanta concerts, les
primeres confirmacions que va
citar el director artístic de l’esde-
veniment, Joan Anton Cararach,
són el grup Tindersticks, que
s’inscriuen en el cicle Finestres
dedicat a músiques més enllà del
jazz; el grup del bateria Jack De-
Johnette amb el saxofonista i cla-
rinetistaDonByron; el contrabai-
xista israelià Avishai Cohen; el
grup ACS, és a dir, el format per
tres destacades jazzwomen com
Geri Allen, Terri Lyne Carring-
ton i Esperanza Spalding, així
com una vetllada dedicada a
George Gershwin, amb el pianis-
ta Alfredo Rodríguez i l’Orques-

tra Simfònica del Vallès, amb
obres de FrankZappa i una estre-
na firmada pel mateix Rodrí-
guez.
El Voll-DammFestival se cele-

brarà en catorze espais de la ciu-
tat i acollirà uns seixanta con-
certs, la meitat en sales grans
comel Palaude laMúsica, l’Audi-
tori i el Barts (que gestiona lama-
teixa promotora) i la resta, en es-
pais d’aforament més petit. En la
seva exposició d’intencions, te-
mors i il·lusions, Ramoneda va re-
conèixer que s’ha vist obligat a
reduir el pressupost global del
festival en un 12% (d’1,1 milió
d’euros a 1) davant la previsible
reducció de les subvencions ofi-
cials i de l’escàsmarge de benefi-

ci que suposa l’increment de
l’IVA en el preu de les entrades,
que, d’altra banda, l’organització
ha assumit completament. Això
no ha estat obstacle, va assegu-
rar, per “mantenir la qualitat ar-
tística que caracteritza el festi-
val”. Així mateix, l’organització
esperamantenir les xifres de par-
ticipació de l’any passat, quan
més de 90.000 persones van acu-
dir a les diferents activitats
(30.000d’elles als concerts de pa-
gament).
Les entrades dels concerts

anunciats sortiran a la venda
avui mateix –tret de les d’Alfre-
doRodríguez–, ambundescomp-
te excepcional del 25% a l’abril.c

L E S A N È C D O T E S

JUSTO BARRANCO
Barcelona

F
a temps, diu, que el
públic l’hi demanava.
“No lesmasses –pun-
tualitza–, però sí la
gent, que sem’acosta-

va als descansos de les obres i em
deia: per què no fas un altre Gol-
doni? Ell els contestava: potser
sí. I quan emvan fer la petició nú-
mero 17 vaig pensar: doncs sí,
perquè si vénen acompanyats ja
són 34 espectadors assegurats”,
ironitza Lluís Pasqual. Fos el que
fos el motiu, potser fins i tot la
necessitat de somriures en
aquests temps tan àrids, Pasqual
torna a dirigir des d’avui al Lliu-
re una obra del veneciàCarloGol-
doni (1707-93), autor amb qui ja
va triomfar fa gairebé tres dèca-
des ambUn dels últims vespres de
carnaval. En aquella peça de llar-
ga vida ja van prendre part Jordi
Bosch, com a actor, i Xicu Masó,
com a ajudant de direcció, que
ara són dos dels protagonistes
d’aquest nou Goldoni: Els ferés-
tecs, una peça còmica i crítica
sobre la vida burgesa del segle
XVIII que Pasqual defineix com
“un disbarat des que comença
fins que s’acaba”. I que ha decidit
canviar d’època i país: al Lliure
de Montjuïc, on es representarà
fins al 19 de maig, en comptes de
la Venècia del XVIIIEls feréstecs
transcorre als territoris de parla
catalana durant la I República es-
panyola.
“Ja estava profundament ena-

morat d’aquesta obra quan vaig
muntar Un dels últims vespres
de carnaval, però llavors no te-
nia el repartiment. Goldoni tre-
ballava per a companyies d’ac-
tors molt concretes, en aquest
cas uns actors d’una certa edat”,
recorda. I llavors, diu, els actors
del Lliure eren joves “i només
podíem muntar un Goldoni jo-
ve”. Ara, Pasqual ha pogut reu-
nir el repartiment idoni –a més
de Bosch i Masó, Andreu Beni-
to, RosaRenom,Boris Ruiz, Lau-
ra Conejero, Carles Martínez,

Pol López, Laura Aubert i Rosa
Vila– per donar vida a una peça
on quatre feréstecs, quatre con-
servadors intractables ancorats
en el passat, han acordat sense
demanar l’opinió de ningú més
el matrimoni de Llucieta i Qui-
met, dos joves que no s’han vist
mai i que s’hauran de conèixer...
el dia del casament. Però el dia
de carnaval, i gràcies a l’espe-
rit més obert i liberal de les do-
nes i dels joves, la situació patirà

girs inesperats. I desenraonats.
“És una obra revolucionària

per l’època, d’un to vitalista
molt difícil, perquè és un mo-
ment de transició de Goldoni on
treu les màscares als personat-
ges, però encara els actors i els
personatges tenen moltes coses
d’elles. I és un espectacle mun-
tat sobre una teranyina perquè

l’anècdota és molt petita, l’im-
portant és com la viuen”, expli-
ca Pasqual, que assenyala que
de fet “la dificultat de Goldoni
és la lleugeresa. Obliga a mirar
la vida d’una altra manera, opti-
mista, positiva, lluminosa. Les
dones són les intel·ligents i els
homes, beneits, primaris, però
la mirada de Goldoni sempre és
indulgent amb el gènere humà,
somrient, fa pessigolles. I expli-
ca molt bé coses que passen lla-
vors, però sobretot proposa un
joc que només es pot fer al tea-
tre. És teatre per a nens grans”.
Un teatre que Pasqual ha can-

viat de temps i de lloc perquè a
l’autor venecià, diu, ja li sorpre-
nien al seu temps la quantitat de
paraules i dialectes de Catalu-
nya que s’assemblaven als de la
seva terra. I perquè hi ha un
cert caràcter semblant. “Quan
sento que Arturo diu a l’obra
que no menjarà amb els estalvis
de ningú em sembla que sento
el que em deien quan era petit i
anava a casa d’amics: ‘Si et
diuen si vols berenar, digues
que no’. D’aquí a decidir que
l’obra no passa a Venècia hi ha
un pas. L’hem situat en això que
anomenem Països Catalans, un
espai més mental que físic. A
l’obra ningú no parla català cen-
tral; s’hi parla lleidatà, mallor-
quí, garrotxí o valencià”. Perquè
de fet, recorda, el venecià que
empraGoldoni “ja és forçat, aug-
mentat, exagerat, com feia Jar-
diel Poncela amb el castellà, per-
què així el venecià tingui una
brillantor que no té”.
I, conclou Pasqual, situa

l’obra a la I República perquè a
la Venècia de Goldoni es viu un
moment de llibertat semblant,
que, com sempre, “provoca mo-
ments de reacció, d’intolerància.
Són homes que no volen que les
dones surtin, que els nuvis es co-
neguin, no volen, no volen...
Aquí mano jo. Un d’ells diu que
‘si no les mates, les dones, no hi
ha res a fer’. Són uns bèsties”.
Uns feréstecs davant dels quals
Goldoni hi posa un somriure.c

LLIBERT TEIXIDÓ

ROS RIBAS

JulioCamba i
FabiàPuigserver

Lluís Pasqual ha
evitat a l’obra el
català central: s’hi
parla lleidatà,
garrotxí, mallorquí...

Lluís Pasqual trasllada la còmica crítica a la burgesia veneciana
del XVIII d’‘Els feréstecs’ a l’àmbit català durant la I República

ElcarnavaldeGoldoni

ChuchoValdés
iTindersticks, al
FestivaldeJazz

]A l’obra, Pasqual ha
introduït un text del
periodista gallec Julio
Camba dit per Carles
Martínez, que dóna vida
a Els feréstecs a un per-
sonatge que ve de fora i
i a qui els personatges
“li semblen unes formi-
gues molt estranyes” i
decideix quedar-s’hi
més. Dels decorats de
Paco Azorín, Pasqual
diu que “ha aconseguit
que l’escenografia la fes
Fabià Puigserver”.


