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Omar Sosa és un dels ve-
ïns més il·lustres del Gò-
tic, tot i que una sensibili-
tat com poques per enlla-
çar tradició i contempora-
neïtat, que ha estat recone-
guda amb dues nomina-
cions als premis Grammy,
l’incita a fer llargues gires
arreu del món i, per tant,
passar temporades fora de
Barcelona, ciutat on ha
creat una família i ha com-
partit col·laboracions –la
més recent, amb l’Orques-
tra Àrab– amb altres mú-
sics ben oberts de mires.
«Fins que no ets immigrat
no valores la importància
de cercar les arrels –expli-
ca en un cafè de Gràcia–.
Quan et trobes vivint en-
mig del no res als Estats
Units i sents que no formes
part d’enlloc, creu-me que
ho aprecies.»

Una mateixa força
Afreecanos, el seu nou
disc, editat pel segell
World Village, significa
una exploració de les ar-
rels musicals d’Àfrica
compartida amb músics
d’aquest continent, i tam-
bé de Cuba i el Brasil.
«Tots tenim en comú
aquesta necessitat impe-
riosa de groove, a més de
comunicar una veu que és
més forta que el nostre jo, i

que no és altra que la nos-
tra herència ancestral. Es-
coltes Thelonious Monk, o
A love supreme de John
Coltrane, i sents aquesta
força, que és la mateixa
que perceps també en mú-
sics de Cuba i el Brasil»,
exposa Sosa, que va trepit-

jar Àfrica per primer cop
com a soldat cubà durant
els vuitanta, quan tenia di-
vuit anys. «El més impor-
tant d’aquesta herència
africana –afegeix– és la
possibilitat de continuar
caminant en el camí de la
mescla de cultures, la

consciència de ser fills
d’una mateixa mare i estar
repartits per tot el món.
Ara bé, amb una única vi-
da no en tindria prou per
conèixer totes les músi-
ques d’Àfrica que m’inte-
ressen i posar-les en co-
mú.»

El Barri Gòtic, entre Àfrica i Cuba
El cubà Omar Sosa, resident a Barcelona, celebra les arrels en un nou disc

Omar Sosa, un dels veïns més insignes del Gòtic barceloní, presenta Afreecanos. / EL PUNT

● Una de les màximes figures del
jazz afrocubà fa quasi deu anys que
viu al Barri Gòtic, però Catalunya no
figura en la gira de presentació del

G. VIDAL / Barcelona nou disc d’Omar Sosa, Afreecanos,
amb parada i fonda des d’aquesta
mateixa setmana a Indonèsia, les Fi-
lipines, Japó, França, Itàlia i els Es-
tats Units. En l’àlbum, el pianista

uneix diferents músics d’Àfrica, Cu-
ba i el Brasil per celebrar plegats
l’herència africana. «Fins que no ets
immigrat no valores la importància
de cercar les arrels», assegura.

● La directora Carme Gil
Polo torna, després de cinc
anys treballant a teatres
alemanys, amb una altra
versió de Txèkhov. Si el
seu treball de tesina a
l’Institut del Teatre (Ñi
hurhi muhri, no és fàcil de
dir a partir de La gavina de
Txèkhov) va despertar
l’atenció dels directors,
ara ofereix Tot blanc o El
príncep de Nepal, inspi-
rant-se en cinc personat-
ges de L’hort dels cirerers.
El treball dramatúrgic, en
què ha col·laborat l’actriu i
autora Daniela Feixas i els
cinc intèrprets, fa una de-
núncia de la pèrdua de va-
lors de la societat actual
que, tot i tenir més accés a
la cultura, maltracta la
natura. Els personatges

busquen la felicitat im-
mersos en un drama rural.

A L’hort dels cirerers,
Txèkhov dóna per fet que
la família perdrà la seva

hisenda irremeiablement.
Gil Polo ha volgut retratar
el comportament de cinc
personatges d’aquest
clàssic, abonant-se amb

l’especulació immobilià-
ria. Inicialment, van pesar
en localitzar-ho a l’Alt
Empordà, «però no ha fet
falta», comenta.

Finalment, les referèn-
cies de destrucció del
paisatge han quedat «més
cutànies» i s’han remarcat
les reflexions dels perso-
natges, una lectura
«conceptual». L’obra,
estrenada al Festival Lola
d’Esparreguera, es pot
veure des d’avui i fins al
16 de març a la Nau
Ivanov, acollits per la
Factoria Escènica Interna-
cional. La directora pre-
senta l’acció el màxim de
despullada possible, des-
cartant cap excés audiovi-
sual: «L’essència del tea-
tre és el joc», afirma la di-
rectora.

J.B. / Barcelona

Marta Gil Polo recerca la felicitat al
drama «L’hort dels cirerers» de Txèkhov

Un moment de l’espectacle. / ORIOL BOSCH

La desfilada de Txell Miras inaugura
avui la primera edició del 080
● Barcelona. La primera edició del 080 Barcelona
Fashion s’inaugura avui amb la desfilada de la dis-
senyadora Txell Miras. La catalana obrirà el calen-
dari de desfilades en un envelat al parc de la Ciuta-
della de Barcelona amb les propostes de dotze dis-
senyadors independents per a la temporada tardor-
hivern 2008/09. Zazo&Brüll, Materialbyproduct,
Elsa Esturgie, Martin Lamothe, Maikel Bongaerts,
Alberto Tous, Il Galantuomo, EBP, Pelican Ave-
nue, Jan Iú Més i Teresa Helbig són les altres firmes
seleccionades per la primera edició del 080, que ha
nascut amb polèmica perquè l’equip creador de
l’edició zero n’ha quedat fora. / EL PUNT

� Morán, al llit. L’actor Paco Morán torna als es-
cenaris amb Enfermo imaginario el 2 d’abril al
Condal. Segons sembla, l’actor s’estarà tota l’esto-
na al llit. Ahir, Morán va ser al Mercat de la Boque-
ria venent les primeres 4.300 entrades. Les venien
al 50% i, si es volia, signades. / EL PUNT

� Subhasten un retrat que Picasso va fer a la
seva germana Lola. La sala barcelonina Balcli’s
(Rosselló, 227) subhastarà, el 12 de març vinent, un
retrat que Picasso va fer a la seva germana Lola el
1899. Picasso i Lola van estar sempre molt units,
fins i tot quan el geni se’n va anar a viure a París.
L’obra que ara es posa a la venda, amb un preu de
sortida de 125.000 euros, és un carbonet i pastel,
firmat amb inicials, i titulat Lola Picasso, germana
de l’artista (21cm × 13cm). / M.P.


