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� L’actor i director Pep
Tosar posa a escena cinc
dels vint personatges que
Antonio Tabucchi va triar
a Somnis de somnis. Cecco
Angiolieri, Leopardi, Pes-
soa, Maiakovski i Freud
passaran pel divan
d’aquest psicoanalista per
reviure, posteriorment, el
somni que Tabucchi, un
pèl maliciosament, va
imaginar en el seu llibre.

La peça, amb una bona do-
si d’humor oníric, s’estre-
na avui al vespre a la Sala
Muntaner i es podrà veure
fins al 13 de maig.

Tosar reprèn la línia
d’espectacles de La casa
en obres (a partir del poe-
mari de Blai Bonet) i, so-
bretot, Esquena de ganivet
(que refeia la polifacètica
vida de Damià Huguet) en
què el text flueix acompa-
nyat de la música en direc-

te i de la imatge. No hi ha
dansa, aquest cop, per pro-
blemes de producció, la-
menta el director.

L’obra aprofundeix en
el somni i deixa que la fan-
tasia superi la realitat. Tant
és així que els protagonis-
tes (i els actors) parlen,
parcialment o en la seva
totalitat, amb la llengua
que millor s’expressen.
Així, hi ha rus, italià, cata-
là i castellà. Els actors

Norbert Martínez, Toni
Bravo, Cecilia Ligorio,
Anna Carné, Pere Eugeni
Font i la pianista Maria
Lorea intercalen personat-
ges i interpretacions musi-
cals. Tosar i Albert Tola
(coguionista) pretenien fer
una selecció de deu con-
tes, però finalment van ha-
ver de renunciar a cinc
(Ovidi i Caravaggio, entre
d’altres) per no allargar
excessivament la peça.

Pep Tosar trasllada la Muntaner a un
món oníric amb els somnis de Tabucchi

J.B./ Barcelona

Les discogràfiques fixen
aquests dies la mirada al
llegat de Joaquim Homs.
Columna Música ha posat
en circulació dos volums
amb l’obra simfònica del
compositor barceloní, in-
terpretada per l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya
(OBC) i dirigida per Juan
José Olivés –en el primer
volum– i Eiji Oue, Antoni
Ros-Marbà, Franz-Paul
Decker i Sian Edwards
–en el segon–. Pròxima-
ment, la Societat General
d’Autors posarà en circu-
lació un llibre dedicat a la
seva figura i un disc en el
qual el cor Madrigal –diri-
git per Mireia Barrera– in-
terpreta música per a cor
mixt a capella del compo-
sitor. I, ahir, l’Orquestra
de Cambra de Granollers
–conduïda per Francesc
Guillén, amb Jordi Masó
al piano i la mezzosoprano
Montserrat Torruella– va
presentar en roda de prem-
sa a Barcelona Music for
chamber orchestra, un tre-
ball enregistrat al Teatre
Auditori de Granollers el
gener de l’any passat i pu-
blicat per Naxos. «Si fós-
sim un país normal no es-
taríem presentant aquest
disc perquè l’obra d’algú
com ara Homs ja faria
temps que hauria estat
enregistrada», apuntava
Masó.

El disc, el tretzè que
s’edita amb peces
d’Homs, conté tres peces
inèdites: Suite entre dues
línies (pensada inicial-

ment, el 1948, per a piano
sol i dedicada a la filla
d’Homs, Pietat); Concer-
tino per a piano i orques-
tra (influït per Bártok i
Stravinsky) i El caminant i
el mur, del qual Homs va
fer el 1962 una versió per a

cant i piano, utilitzant tèc-
niques dodecafòniques, i
que, en la versió del disc,
del 1976, aborda una or-
questra de corda amb
quinze instrumentistes, i
Montserrat Torruella, que
canta sis poemes de Salva-

dor Espriu.
Les dues primeres s’es-

trenaran el 22 d’abril al
Teatre Auditori de Grano-
llers, amb l’orquestra de
cambra que dirigeix Fran-
cesc Guillén i Jordi Masó
com a solista.

Les discogràfiques revifen
el llegat de Joaquim Homs

L’Orquestra de Cambra de Granollers rescata en un disc tres peces inèdites

G. VIDAL / Barcelona

� Al mateix temps que les discogràfi-
ques difonen el llegat de Joaquim
Homs, un editor podria embarcar-se
aviat en la missió d’informatitzar les
250 obres de tots els gèneres instru-
mentals i vocals del compositor bar-
celoní, segons explicava ahir la seva fi-

� Després de la celebració, l’any
passat, del centenari del naixement
de Joaquim Homs (1906-2003), les
companyies discogràfiques revifen

L’Orquestra de Cambra de Granollers, en una imatge d’arxiu. / EL PUNT.

aquests dies l’obra d’un compositor
que, en vida, no va veure gaires dis-
cos publicats amb peces seves. Ahir
mateix, l’Orquestra de Cambra de
Granollers va presentar a Barcelona

lla, Pietat, que té a casa totes les par-
titures manuscrites –amb nombrosos
retocs i matisos realitzats per l’autor–,
en espera de cedir-les a la Biblioteca de
Catalunya. «Al meu pare se’l va co-
neixent cada vegada més i millor»,
afirma.

un disc amb tres obres inèdites
d’Homs que la discogràfica Naxos
–una de les més populars de la músi-
ca clàssica– distribuirà a botigues de
tot el món.

La meitat d’obres, en paper i llapis

� Rafael Amargo va rom-
pre ahir un mes de silenci
per presentar l’espectacle
únic en què celebrarà els
deu anys de la seva compa-
nyia de flamenc al Gran
Teatre del Liceu. L’Ajun-
tament de Santa Cruz de
Tenerife encara li deu
200.000 euros per haver
organitzat la gala de carna-
val a la ciutat. «Som com
Bin Laden per al poble»,
va assenyalar el bailaor,
que se sent «víctima d’una
campanya política».
Amargo espera cobrar
l’endemà del 27 de maig.
Sap que l’equip de govern
no el pagarà abans perquè
«perdrien molts vots».

Després de comentar
que s’ha instal·lant a Cali-
fòrnia per fugir dels fotò-
grafs que l’assetjaven tant
a ell com a la seva família
des que va esclatar el con-
flicte generat amb la gala,
el bailaor va reconèixer
haver escollit Barcelona
per celebrar el 10è aniver-
sari de la seva companyia
perquè aquí «m’estimem
més que a Madrid», per ai-
xò ja va fer «un homenatge
a aquesta ciutat amb l’es-
pectacle Enramblao».
Aquesta estimació –va
apuntar– també es tra-
dueix en el major incre-
ment dels ingressos en ta-
quilla. El repertori Amar-
go al Liceu inclourà peces
de les representacions que
han tingut èxit a Catalu-
nya, com ara Poeta en
Nueva York, Enramblao,
El amor brujo i DQ... Pa-
sagero en tránsito; d’es-
pectacles que no han arri-
bat a estrenar-se mai a Bar-

celona, Amargo o Dans
Nouveau, i una coreogra-
fia de la seva recent entre-
na a Madrid Tiempo muer-
to. D’aquí a uns vint dies,
el bailaor realitzarà audi-
cions a la sala d’assaig del
Liceu per escollir 6 o 7 ba-
llarins de ball espanyol
que tenguin formació de
ball contemporani per ac-
tuar en aquest espectacle,
que tendrà lloc entre el 2 i
el 5 d’agost.

Amargo va recordar que
quan va estrenar, el setem-
bre de 1997, La garra y el
ángel al Círculo de Bellas
Artes de Madrid li van ne-
gar una subvenció per des-
conegut. «Ara tampoc
m’ajuden perquè creuen
que ja no ho necessito.» És
aquest un motiu més pel
qual ha decidit partir cap a
Califòrnia i obrir-se noves
portes en el món del cine-
ma. «Ja estic un poc can-
sat, no de ballar, que cada
cop m’agrada més, sinó
que és molt difícil mante-
nir trenta persones quan
l’ajuda és mínima.» A Ca-
lifòrnia, on fa comptes es-
tar-hi com a mínim dos
anys, està muntant Blanco,
gris y negro, amb dues fi-
gures més, un d’ells el ba-
llarí contemporani Rasta
Thomas.

Entre el 8 i 13 de maig
portarà Poeta en Nueva
York a diferents ciutats de
Mèxic, on acabarà inaugu-
rant la temporada taurina, i
a l’octubre participarà en
l’Any d’Espanya a la Xi-
na. L’any vinent, estrenarà
a Londres una gran pro-
ducció,El Zorro, de la qual
porta la coreografia i la
producció.

Deu anys de Rafael
Amargo al Liceu

A. VIVES / Barcelona

Rafael Amargo, ahir, al Gran Teatre del Liceu. / ORIOL DURAN




