
Posar de moda els clàssics

Els joves alumnes, durant un assaig de l’obra M.FABRA /TRACART

Redacció. Visions de Joan Fuster és l’acte d’homenatge que 
Desperta! ret avui a l’intel·lectual valencià. L’acte tindrà 
lloc al Toc, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Amb 
l’objectiu de reconèixer el pensament, la visió política i les 
reflexions de l’intel·lectual més rellevant del segle XX 
als Països Catalans. Obrirà l’acte Joan Terol, professor del 
Manuel de Cabanyes, amb una presentació del personatge. 
A continuació es projectarà el documental Ser Joan Fuster, de 
Llorenç Soler i Francesc Pérez, produït pel Taller d’Audiovi-
suals de la Universitat de València. Durant 70 minuts, abor-
da aspectes personals i la tasca del pensador com a activista 
i animador de tertúlies arreu del territori.

Homenatge de Desperta! a Joan 
Fuster, aquest vespre al Toc

Breus

Redacció. La sala Sackers rep, demà dissabte, dues bandes 
d’Igualada, a partir de dos quarts de dotze de la nit. Unborn, 
amb un rock dur i visceral, presentaran disc nou, Mute. La 
banda va guanyar el III certamen de Jove Música d’Igualada 
l’any passat. Més novells, Faèrica presenta Benvinguts al 
planeta vermell, una música més intensa i melòdica.

Unborn i Faèrica, tots dos grups 
d’Igualada, demà a Sackers

 Tracart aborda el ‘Cyrano de Bergerac’ de Rostand

Manel Camps, Llibert Fortuny i 
Mozart,  diumenge al Foment

Camps i Fortuny, en una actuació anterior diARi

// REdaCCió

Mozart en jazz és la propos-
ta que ha reunit dos dels grans 
músics catalans, el pianista 
Manel Camp i el saxofonista 
Llibert Fortuny. El concert 
està programat per a diu-
menge, a les set de la tarda, al 
Foment Vilanoví. 

Aquesta és la primera 
vegada que els dos músics 
comparteixen escenari, per 
fer sonar diferent les notes del 
més gran compositor clàssic. El 
repertori escollit són alguns 
dels temes més coneguts del 
compositor de Salzburg com 
La marxa turca, la Serenata noc-
turna, fragments de les Bodes 
de Figaro o de La flauta màgica, 
temes que ajuden a seguir les 
variacions i improvisacions 
dels dos instrumentistes. Mú-

L’apunt

Tracart reclama un teatre, 
també per als adolescents

A Vilanova i la Geltrú falten teatres, comencen 
Salvador Cuéllar i Montserrat Obrador, com a  preàmbul. 
I nosaltres, com tothom, ens n’hem de queixar. La 
reflexió que fan els dos professors de l’aula teatral, però, 
vol anar més enllà. Si pensem en els joves, com estem 
fent ara, quan hi sigui, el teatre, també caldrà en-
tendre, debatre i saber diversificar les propostes 
culturals que s’hi programin i saber fer-les arribar 
a qui serà el futur immediat, que són els joves, re-
clamen. Des de l’experiència del treball amb adolescents 
i joves que tenen com a referents culturals el cine-
ma i la televisió, Obrador i Cuéllar opinen que sovint 
s’oblida aquesta franja d’edat, que és molt impor-
tant. Difícilment, afegeixen, aniran a veure segons 
quines coses si no les hi acostem; s’ha de veure la 
manera com es fa arribar a tothom, com fem que 
grups en colla vagin a veure els espectacles. I no 
amb produccions brossa, alerten. Tracart se suma a 
les veus crítiques sobre la insuficiència d’equipaments 
i programació cultural fetes per personatges com Sergi 
López i Toni Albà.
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// REdaCCió

Posar de moda els clàs-
sics entre els joves és un dels 
objectius que s’ha propo-
sat l’aula de teatre Tracart. 
Aquest any, amb un dels 
textos cabdals de la literatu-
ra universal el Cyrano de Ber-
gerac, d’Edmond Rostand, 
que interpreta l’elenc de 14 a 
16 anys de l’escola. Serà diu-
menge, al Círcol Catòlic, en 
doble funció a dos quarts de 
sis de la tarda i a les vuit del 
vespre. Les entrades es poden 

adquirir una hora abans de 
cada representació.

Montserrat Obrador i Sal-
vador Cuéllar, responsables 
del centre, no amaguen el 
repte i la importància de 
fer arribar als joves un 
dels clàssics més desta-
cats. De fet, el pla d’estudis 
de l’escola planteja que en 
aquesta franja d’edat s’ha 
d’abordar un clàssic amb 
l’objectiu que el reinter-
pretin i s’hi impliquin 
al màxim, per entendre 

la universalitat del text, 
d’aquest com d’un Sha-
kespeare. La màxima de 
l’escola de fusionar art i pe-
dagogia mitjançant el tea-
tre, passa perquè gent de 14 
anys puguin agar un text 
com aquest, entendre’l i 
interpretar-lo com si fos 
d’avui, comenta Cuéllar. 

És des d’aquesta compren-
sió i implicació, i no abans, 
diu Obrador, que a l’adoles-
cent se li obren les portes 
per treballar aspectes més 

tècnics, com la musicali-
tat, el ritme, la mètrica, 
l’oralitat. Al jove del segle 
XXI, nosaltres creiem que 
és més senzill i fàcil aquest 
ordre, perquè tocar direc-
tament aspectes més tèc-
nics d’entrada els hauria 
estat molt avorrit.

En aquesta història del 
poeta espadatxí i enamorat, 
els joves hi ref lexionen so-
bre valors com l’amistat, 
el contrast entre la bellesa 
física i la interior, el gust 

per la paraula, la poesia i 
l’esperit romàntic, el viu-
re la vida amb passió, sin-
ceritat i valentia, comenta 
Salvador Cuéllar. Uns valors 
que els són vàlids i que des-
menteixen l’opinió que al 
jovent no li interessen 
aquests productes cultu-
rals, però sovint el que 
falta és que se’ls faciliti 
l’accés. Quan omples un 
teatre amb públic jove i 
veus com en gaudeixen, 
pots dir que l’aposta té 

èxit. I per un moment 
deixen de passar-s’ho bé 
només amb producte te-
levisius, arriben a clicar 
per saber qui era Cyrano, 
els obres una porta.

En aquest cas, no s’ha 
optat per una adaptació del 
text, sinó per alguna retalla-
da, però és el text clàssic, 
en vers..., i la posada en es-
cena és també en format clàs-
sic, barrets, plomes, espases i 
esgrima inclosos, amb alguns 
recursos contemporanis.

En la seva llarga trajectòria 
Manel Camps ha fet incursi-
ons en diferents àmbits de la 
música, ha col·laborat amb 
els grans noms de la música 
clàssica, la cançó, el jazz i el 
rock, a banda de la seva face-
ta com a compositor d’obres 
simfòniques, ballets, cambra 
i musicals i musicals, i també 
per al cinema o la televisió. 
L’activitat de Fortuny s’in-
tensifica en aquesta darrera 
dècada, quan retorna dels 
EUA. Si allà ja va col·laborar 
amb noms con Chick Corea, 
aquí, ha creat diversos grups, 
com el primer Llibert Fortuny 
Quartet, Revolts o l’Electric 
Quintet amb els quals ha ob-
tingut el reconeixement tant 
les formacions com per la 
seva feina com a solista.

sics de generacions diferents, 
en aquest concert junts troben 
un punt intermedi entre el seny 

i la rauxa que desemboca en un 
autèntic recital de sensacions, es-
criu Oriol Torras, de Regió 7.


