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Teatre per a nens grans
3Lluís Pasqual deixa anar el «disbarat lluminós» d’‘Els feréstecs’ 

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

L
luís Pasqual explica que ha 
muntat un goldoni per acla-
mació popular davant les 
nombroses peticions que ha 

tingut de gent del teatre. I és que Els 
feréstecs actua com una alenada d’ai-
re fresc, «un autèntic disbarat des 
que comença fins que s’acaba», ex-
plica el director del Lliure, que estre-
na avui l’obra del dramaturg vene-
cià (1707-1793) a Montjuïc. Pasqual 
es va deixar convèncer amb rapidesa 
perquè Els feréstecs, manifesta, és 
«una obra mestra» i la qualificació 

no sembla propaganda pròpia d’una 
estrena en algú que parla de Carlo 
Goldoni amb l’autoritat del millor 
estudiós.
 Poc importa que Els feréstecs tingui 
un argument irrellevant, segons Pas-
qual. Quatre individus esquerps, pri-
mitius, salvatges (els del títol i a qui 
encarnen dins d’un gran elenc Jordi 
Bosch, Andreu Benito, Boris Ruiz i 
Xicu Masó) acorden, en temps de car-
naval, un matrimoni sense que els 
joves implicats s’hagin vist mai. No 
serà tan senzill; ni els nuvis (Pol Ló-
pez i Laura Aubert) ni les dones de 
la família (Laura Conejero, Rosa Re-

nom i Rosa Vila) ho posaran fàcil. A 
l’obra original, Lluís Pasqual, direc-
tor i traductor, hi ha incorporat dos 
textos a càrrec de Carles Martínez. 
Són una introducció i unes paraules 
de Julio Camba –«el Pla gallec», diu– 
sobre la forma de parlar dels cata-
lans.

JOC DIALECTAL / En aquesta llengua i 
en els seus costums ja es va fixar Gol-
doni, que va destacar en la seva èpo-
ca les similituds entre catalans i ve-
necians. Cosa que a Pasqual li ha ser-
vit per a una translació «als Països 
Catalans, un espai més mental que 
físic». El salt també és temporal i la 
seva versió no se situa a finals del 
XVIII a Venècia, com l’original, sinó 
en l’efímera primera república 
(1873-1874). «Els moments de lliber-
tat provoquen reaccions d’intole-
rància com les dels feréstecs».
 El joc amb els dialectes ha propi-
ciat que els intèrprets s’expressin en 

«lleidatà, mallorquí, olotí o valen-
cià». Aquestes variants realcen el ca-
ràcter «lluminós» de Goldoni, com-
parable a la música de Mozart. «És el 
moviment de la vida, amb una mira-
da còmica, respiració positiva i rè-
pliques molt curtes».
 «Aquest teatre per a nens grans», 
com també el defineix el direc-
tor del Lliure, seria una «farsa» en 
mans d’un altre dramaturg. «Aquí 
ens trobem amb titelles que són per-
sones que pateixen i riuen». I la mi-
llor manera que l’espectador s’enco-
mani d’aquesta vitalitat és acostar-
lo al màxim a l’actor. L’escenari de 
Montjuïc presentarà una disposició, 
que Pasqual vol mantenir en abso-
lut secret, que no s’ha vist mai. «Pa-
co Azorín ha aconseguit que l’esce-
nografia la faci Fabià [Puigserver]», 
sentencia. H

ESTRENA AL LLIURE DE MONTJUÏc D’UN cLÀSSIc DE GOLDONI

33 Andreu Benito, Jordi Bosch i Boris Ruiz són tres dels feréstecs (salvatges) de l’obra de Goldoni, que estrena aquesta nit el Lliure.

ROS RIBAS

però llavors no teníem repartiment; 
érem molt joves per a l’obra», re-
corda el director, responsable de la 
Biennal de Teatre de Venècia el 
1995 i el 1996. Una dècada després  
va complir «un dels somnis» de la 
seva vida al muntar una peça del 
pare de la comèdia italiana només 
amb actors venecians. Va ser La fa-
miglia dell’antiquario, que es va 
veure al Grec del 2007.

33 La fascinació de Lluís Pasqual 
per Carlo Goldoni i per Venècia ve 
de lluny. Els feréstecs és la tercera 
peça que dirigeix del dramaturg ve-
necià, amb el qual es va estrenar al 
vell Lliure de Gràcia amb Un dels úl-
tims vespres de Carnaval (1985), en 
què a l’equip artístic hi havia Jordi 
Bosch i Xicu Masó, aquest com a 
ajudant de direcció. «Poc després 
em vaig plantejar fer Els feréstecs, 

El tercer ‘goldoni’ del director del Lliure
LA TRAJECTÒRIA

La versió trasllada 
l’obra de la Venècia  
de finals del XVIII «als 
Països Catalans» de  
la Primera República

33 Joaquim Oristell, durant un assaig de ‘9 maletes’.
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–¿Com va sorgir 9 maletes?
–Les cartes sempre m’han apassio-
nat. M’han agradat molt les obres de 

Ha creat per a l’actriu Mercè Sampietro  
i el músic Eduard Iniesta una original pe-
ça teatral basada en cartes, entre altres, 
de James Joyce, Frida Khalo i Groucho 
Marx. Avui arriba a la Muntaner.

Joaquim Oristell 
Director i guionista 
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«De jove vaig escriure 
moltes cartes»

teatre basades en relacions episto-
lars com Adreça desconeguda i altres 
que he vist al Lliure. És una cosa que 
em ve de lluny, des que la meva pri-
mera nòvia em va regalar Cartas de 
amor de Pablo Neruda.

–¿També escriu cartes?
–De jove era molt donat a escriure’n 
a les meves nòvies. Tenia facilitat per 
fer-ho. Però és una cosa que s’està 
perdent des que va sortir l’e-mail. Les 
cartes que es van escriure els meus 
avis durant la guerra civil eren bru-
tals. Explicaven més sobre ells i la si-
tuació que qualsevol altra cosa.

–¿El sorprèn l’èxit del muntatge es-

trenat al Temporada Alta?
–Al principi vaig tenir un cert verti-
gen, però el públic hi entra molt bé 
perquè hi ha un joc d’intriga. Per-
met experimentar diferents sensaci-
ons a partir d’impressionants docu-
ments. Sempre vaig tenir clar que no 
faria un recital, ni res massa trans-
cendental. Però el que sí que m’ha es-

tranyat és que moltes persones pre-
guntin al sortir si les cartes són ver-
daderes.

–¿No queda clar en el muntatge? 
–És que la trama, que recorda una 
mica al Cluedo, s’arma al voltant de 
les cartes, que apareixen guardades 
en nou maletes. Van pertànyer a una 

dona de Brooklyn la història de la 
qual explica Mercè Sampietro. Quan 
va morir, va deixar com a herència 
valuosos diamants però perquè la se-
va neboda pugui descobrir-los, hau-
rà de llegir totes les cartes guardades 
a les maletes. Només així podrà tro-
bar unes paraules clau escrites en 21 
cartes que la guiaran als diamants. 

–Amb la crisi, ¿el teatre li interessa 
més que el cine?
–Són coses que faig en paral·lel per-
què sóc una mica mercenari. M’inte-
ressa tot, encara que hagi fet menys 
teatre. En cine, si abans necessitaves 
tres anys per veure realitzada una 
pel·lícula, ara són 10. Vivim temps 
convulsos però nosaltres, com els 
músics del Titanic, seguirem tocant 
passi el que passi. 

–¿Què té entre mans?
–Un parell de guions de cine, un 
d’ells és un projecte propi. I existeix 
la possibilitat d’estrenar un muntat-
ge al Festival Grec. Ja ho veurem. H 


