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Mor el germà
de Paco de Lucía
als 70 anys
MÚSICA 3 El guitarrista, compo-
sitor i lletrista Ramón de Algeci-
ras, figura destacada del flamenc
i germà de Paco i Pepe de Lucía,
va morir ahir a la matinada a Ma-
drid. Nascut a Algesires l’any
1938, Ramón Sánchez Gómez va
agafar el nom de la seva ciutat
natal per batejar-se professional-
ment en el món del flamenc, en
què va entrar quan tenia només
15 anys sota la direcció del seu
pare.

Nacho Duato
critica el ministre
de Cultura
DANSA 3 Nacho Duato, a qui el
ministre de Cultura, César Anto-
nio Molina, va decidir rellevar del
seu càrrec com a director de la
Compañía Nacional de Danza, va
assegurar ahir que ell no hi perd
«res» amb la seva marxa. «Ells per-
den Duato», va concloure. El ba-
llarí va avançar que té plans pro-
fessionals immediats, encara que
no els va revelar per no cometre
«una falta de respecte» cap a Cul-
tura, que és qui ha d’anunciar la
data de la seva baixa definitiva.

Henning Mankell i
Wayne Wan seran
jurat a Berlín
CINE 3 El cineasta nascut a Hong
Kong Wayne Wan (Mil años de ora-
ción, La princesa de Nebraska) i l’es-
criptor suec Henning Mankell
(creador de l’inspector Wallan-
der) formaran part del jurat del
Festival de cine de Berlín, junta-
ment amb la directora barceloni-
na Isabel Coixet, entre altres
membres. Aquest any també en
formarà part una cuinera, la
nord-americana Alice Waters. El
jurat serà presidit per l’actriu bri-
tànica Tilda Swinton.

67 obres aspiren
a conquistar el
premi Ramon Llull
LLETRES 3 Un total de 67 obres
originals són candidates a gua-
nyar el Premi de les Lletres Cata-
lanes Ramon Llull, dotat amb
90.000 euros. El guardó s’entrega-
rà el 29 de gener en una vetllada
literària que tindrà lloc a Andor-
ra. El guardó –concedit per Edito-
rial Planeta i el Govern d’Andor-
ra– inclou l’edició en català, cas-
tellà i francès de l’obra guanyado-
ra. Pere Gimferrer i Baltasar Por-
cel formen part del jurat.

Mario Gas estrena a Girona
l’obra cimera d’Arthur Miller
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JOSÉ CARLOS SORRIBES
GIRONA

‘Mort d’un viatjant’
qüestiona el somni
americà a partir del
drama d’un venedor

El director defineix
Willy Loman com
un «personatge tràgic
en un món modern»

A
mb un equip champions,
com va dir ahir Salvador
Sunyer, arriba aquest cap
de setmana al Teatre Muni-

cipal de Girona Mort d’un viatjant. Les
tres funcions significaran l’estrena
absoluta d’una de les cites esperades
de la temporada teatral, i que es po-
drà veure al Lliure a partir del dia
30. No queda curt el director d’El Ca-
nal, el centre d’arts escèniques de Gi-
rona/Salt. El text d’Arthur Miller,
autor imprescindible de la drama-
túrgia dels EUA del segle XX, comp-
ta amb direcció de Mario Gas i tra-
ducció d’Eduardo Mendoza. Jordi
Boixaderas i Rosa Renom encapça-
len, a més, l’ampli repartiment del
drama que va consagrar Miller l’any
1949 i que no s’havia estrenat en ca-
talà de manera professional.

Com «l’enfonsament de l’home
occidental dins l’estructura capita-
lista» va descriure Mario Gas les
aventures d’un venedor ambulant
amb què Miller qüestionava el som-
ni americà. Willy Loman és un vete-
rà perdedor, un fracassat, que viu de
les seves falses esperances i de les se-
ves miserables comissions en un en-
torn familiar insostenible. «No és un
heroi ni una víctima, sinó un perso-
natge tràgic en un món modern, al-
gú de carn i ossos amb molts defec-
tes i molta capacitat de somiar en al-
guna cosa que la societat li impe-
deix realitzar», va afegir el director.

DIVENDRES, DIA D’ESTRENA / Gas no
creu que aquest drama, d’unes tres
hores de durada i que s’estrenarà di-
vendres, pugui ser desubicat del seu
context amb una actualització seve-
ra i, per tant, es desenvolupa en dos
anys (1932 i 1949). Per a això ha dis-
posat un espai escenogràfic complex
que reculli el món interior i exterior
del protagonista. «És un puzle que
no és realista, però quan encaixen
totes les peces sí que ho pot ser».

Un personatge com Loman reque-
reix un actor d’envergadura, i José
Sacristán el va encarnar, per exem-
ple, fa vuit anys amb el Centro Dra-
mático Nacional. «Un paper així és
una escola per a un actor«, va mati-

sar Jordi Boixaderas. Va ser ell qui va
apuntalar la dimensió universal del
personatge al recordar unes parau-
les de Miller sobre l’èxit que va tenir
en la seva estrena a la Xina comunis-
ta. «Llavors no hi havia capitalisme
al país i el van transformar en un vi-
gilant de les últimes caravanes que
travessaven el desert poc abans de
l’arribada del ferrocarril«. A Loman,
enfrontat al seu fill Biff (Pablo Der-
qui) i Happy (Oriol Vila), el recolza la
seva dona Linda. «Més que mare de-
cideix ser esposa, i no per submissió,
sinó per amor», va puntualitzar Rosa
Renom.

SETMANA GRAN / Mort d’un viatjant és
el fruit d’una coproducció entre El
Canal, el Lliure i el Teatro Español
de Madrid, que dirigeix Mario Gas. I
és també el muntatge que lidera
una setmana gran del centre gironí,
amb l’estrena de dues coproduc-
cions més, L’home dels coixins (demà,
al Lliure) i La revolució (vegeu requa-
dro, dissabte a Salt). Quan fa un any
de la seva creació, El Canal ha optat
per avançar en la línia de la copro-
ducció amb altres teatres públics i
privats per adquirir visibilitat i re-
nom, abans de poder disposar d’un
espai de creació, i també seu, a la
Factoria Coma Cros de Salt. «El TNC
va fer al contrari: primer la casa i
després va pensar com omplir-la», va
recordar Sunyer. H

ROS RIBAS

33 Willy Loman (Jordi Boixaderas), abraçat per la seva dona (Rosa Renom), en l’obra de Miller.

‘LA REVOLUCIÓ’, SEGONS CASANOVAS

PREMIER A SALT

< L’aposta d’El Canal és pel teatre
de text contemporani. I hi caben
tant Arthur Miller en mans de
Mario Gas com Jordi Casanovas,
un jove dramaturg de gran
«incontinència creativa» com va
recordar Salvador Sunyer. És el
protagonista de l’última estrena
del centre per a l’obertura de curs,
amb La revolució, dissabte al
Teatre de Salt. L’obra farà
temporada a La Villarroel, on
Casanovas ja ha presentat aquest
any La ruïna, a partir del 2 de
febrer.

< Els videojocs tornen a l’univers
creatiu de Casanovas en un
muntatge que presenta uns
programadors informàtics que
treballen en un joc molt
innovador. «Volem abordar el
tema de la por contemporània.
¿Què es pot fer? ¿Si algú es
planteja un canvi radical què
necessitaria fer?», va explicar ahir
Casanovas, que va fer fins i tot un
paral.lelisme amb el canvi que
tothom espera d’Obama encara
que ningú s’atreveixi a dir cap on
serà.

DAVID RUANO


