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El dimarts 9 d’abril, al Jamboree, 
un pianista, un saxofonista i una 
violoncel·lista fan un concert de 
música improvisada. La música és 
com un murmuri, un bullir cons-
tant i lent en perpètua tensió, a es-
tones harmoniós, a estones inqui-
etant. Cap de les tres veus destaca 
sobre les altres, malgrat que no hi 
ha color entre els currículums dels 
músics. Al piano hi ha Agustí Fer-
nández, la figura amb més projec-
ció de la música improvisada del 
país, i al violoncel una virtual des-
coneguda, Míriam Fèlix, que fins fa 
molt poc era alumna seva a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC). Però aquí no hi ha prota-
gonista ni secundaris. Només mú-
sics tocant junts. 
 El tercer membre del grup, el 
saxofonista britànic Tom Chant, 
ho explica durant un descans en el 
concert. «L’Agustí no ha arribat on 
ha arribat posant el seu ego al da-
vant. Està on està perquè sap es-
coltar els altres».

 Aquest lloc al qual Fernández ha 
arribat és l’elit mundial de la mú-
sica improvisada. És una figura in-
ternacional i la referència al nostre 
país. El músic que toca i grava amb 
els grans improvisadors europeus, 
el professor que forma noves gene-
racions a l’ESMUC i un dels pioners 
de l’escena local. «És la nostra fi-
gura més visible i un músic molt 
sofisticat», diu el saxofonista Liba 
Villavecchia, que és company seu 
des dels anys 90. Junts van posar en 
marxa la primera associació de mú-
sica improvisada de Barcelona, la 
desapareguda I.B.A., i tots dos coin-
cideixen en la seva anàlisi d’una es-
cena local cada vegada més àmplia 
i més ben preparada. «Potser no 
tenen la nostra força expressiva», 
opina Fernández, «però els joves 
tenen un nivell tècnic moltíssim mi-
llor i molts més coneixements que 
els que teníem nosaltres quan vam 
començar». 
 Aquesta escena que creix, amb 
noms de llarg recorregut, amb 
nous talents i músics estrangers 
que s’instal·len a la ciutat, és la que 
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33 Pianista generós 8 Agustí Fernández, dimarts passat, amb Míriam Fèlix (violoncel) i Tom Chant (saxo).

FRANCESC CASALS

Agustí Fernández vol visibilitzar en 
la seva residència setmanal al Jam-
boree. Cada dimarts d’abril, a les 20 
i a les 22 hores, el pianista ofereix 
un concert amb un grup diferent al 
club de la plaça Reial. Avui, Fernán-
dez estrena un grup que reuneix 
Villavecchia amb el guitarrista por-
tuguès Nuno Rebelo i el bateria ca-
talà Ivo Sans. El dia 23 toca amb el 
poderós saxofonista noruec Mats 
Gustafsson i un altre antic alum-
ne, el bateria Ramon Prats, i tanca-

rà el cicle el dia 30 amb la Free Art 
Ensemble, un grup local de joves 
músics de jazz amb el qual acaba 
de publicar un primer disc. Està 
convençut que en aquestes noves 
generacions hi ha relleu assegu-
rat, perquè, diu, els que s’endin-
sen en aquest llenguatge ja no el 
deixen mai. «La improvisació té 
un punt d’addicció, et dispara la 
dopamina. El que aconsegueixes 
expressar amb ella no ho aconse-
gueixes de cap altra manera». H

El pianista dóna 
visibilitat a una 
escena cada cop 
més àmplia i més 
ben preparada

Només músics 
tocant junts
Agustí Fernández protagonitza un cicle 
de música improvisada amb joves talents 
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Una ‘delikatessen’ festiva i brillant
CRÒNICA ‘Els feréstecs’ triomfa amb una màgica posada en escena i una sana comicitat
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Lluís Pasqual s’ha superat. Déu n’hi 
do al·ludir al passat, sense gens ni 
mica de nostàlgia, des del present. O 
sigui, convertir (acotar) la Sala Fabià 
Puigserver de Montjuïc fins a trans-
formar-la en un Lliure de Gràcia, el 
d’ahir i el d’avui, una mica més gran. 
És el niu teatral idoni per a la mà-
gia d’Els feréstecs, una delícia que nin-
gú s’hauria de perdre. Com va apun-
tar el seu responsable, «teatre per a 
nens grans»: una obra alegre i fins 
i tot guaridor; xarop per oblidar-se 
durant hora i mitja en un teatre del 
món exterior i les seves penes.
 L’argument d’Els feréstecs gaire-
bé és el que importa menys, una bo-
geria festiva tan primària com els 
seus personatges masculins. Quatre 
bruts fanfarrons, dels de l’aquí mano 
jo, pacten un matrimoni entre dos 
joves que no es coneixen. La media-
ció de les seves dones farà que el ne-
goci es mogui per camins inesperats 
en un disbarat progressiu. En lloc de 
la Venècia de finals del XVIII de Carlo 
Goldoni som als Països Catalans de 

la primera república espanyola. Les 
dones tindran al final bastant més 
poder del que s’imaginen els seus fe-
réstecs marits.
 Amb aquesta petita història i el 
geni del dramaturg, fundador de la 
comèdia italiana moderna, Pasqual 
teixeix com el millor artesà una jo-
guina escènica que vola i vola sense 
pausa. El director de Reus sent Gol-

doni, aquella Venècia, com una co-
sa molt pròxima, familiar, cosa que 
li permet desplegar tot el seu talent. 
És en aquesta obra més que en Cele-
bració, Quitt i fins i tot Blackbird, les pe-
ces que ha presentat des del seu re-
torn al Lliure, on la seva saviesa flu-
eix com si fos aigua fresca de font.

 El director despatxa l’espectacle 
amb una astuta, dinàmica i podero-
sa posada en escena. Gens aparato-
sa, no pas senzilla. El joc converteix 
el públic en part activa amb un insò-
lit mecanisme, que convé no revelar 
perquè el seu efecte sigui més gran. 
Fins al punt que l’espectador gaire-
bé se sent partícip de la trama. L’ús 
de les variants dialectals del català 
és, a més, un recurs hàbil per magni-
ficar la comicitat intrínseca d’Els fe-
réstecs.

LES DUES LAURES / Si Pasqual és la gran 
batuta d’aquesta deliciosa partitura 
de Goldoni, també compta amb una 
orquestra impagable. Pot semblar 
injust destacar algú, però les dues 
Laures estan inspiradíssimes: Cone-
jero (de trajectòria massa guadia-
nesca en el teatre català dels últims 
anys) i Aubert, més jove i menys co-
neguda. Conejero enlluerna amb un 
d’aquells papers, de cortesana amb 
estil, que brinda amb grandiosa se-
guretat. I Aubert, la nòvia Llucieta, 
és un torrent imparable de vigorosa 
comicitat. Una fera, vaja.
 Al seu costat, què hem de dir de la 
sempre excel·lent Rosa Renom, d’un 
actor de veta inesgotable per a la co-
micitat com Jordi Bosch o de la cama-
leònica i sòlida joventut de Pol Ló-
pez… La resta (Boris Ruiz, Xicu Masó, 
Andreu Benito, Carles Martínez i Ro-
sa Vila) arrodoneixen una peça que 
posa el públic dret. Bravo. H33 Jordi Bosch i Rosa Renom, en una escena de la peça del Lliure.
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La direcció sàvia 
de Lluís Pasqual i un 
elenc insuperable eleven 
sense fre aquesta alegre 
bogeria de Goldoni


