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El cantautor musica poemes de Gual Lloberas a ‘Les sabates d’en Jaume’ 

Jaume Arnella dedica el nou 
disc a la lleva del biberó
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Jaume Arnella presentarà el nou disc aquest divendres a la biblioteca de Santa Eulàlia de Ronçana, amb Rafel Sala

Santa Eulàlia de Ronçana

T.T.

Els poemes de Josep Gual 
Lloberes, autor de Les sabates 
d’en Jaume, han servit a Jaume 
Arnella com a eix del seu nou 
treball discogràfic, que pre-
senta aquest divendres a les 8 
del vespre a la Biblioteca Casa 
de Cultura Ruiz i Calonge de 
Santa Eulàlia de Ronçana, con-
vertit en un homenatge a la 
lleva del biberó. 

Arnella reconeix que quan 
va llegir la quarantena de 
poemes del llibre es va que-
dar “impressionat”. Gual 
els va escriure el 1975 amb 
l’objectiu de reflectir la seva 
experiència al front durant 
la Guerra Civil i com a super-
vivent de la lleva del biberó. 
“Gual va escriure sobre això 
tal com és la seva poesia, amb 
alguns poemes molt sentits 
i altres de molt esperpèntics 
i estripats, i tocant sempre 
molt de peus a terra”, explica 
el cantautor, que recorda 
el poeta badaloní com una 
persona molt compromesa 
durant tota la seva vida. “A 
Badalona va ser com la mosca 
collonera”, afirma.

D’aquests poemes, Arnella 
n’ha musicat i en canta 13, al 
costat del músic Rafel Sala, 
que l’acompanya en molts 

dels seus projectes musicals. 
Un dels poemes més cone-
guts és Paisatge de l’Ebre, que 
va musicar Teresa Rebull 
l’any 1969 i que Manuel 
Vázquez Montalbán va consi-
derar una de les cançons més 
senzilles fetes mai sobre la 
Guerra Civil.

El cantautor de Santa 
Eulàlia de Ronçana explica 
que un dels motius que l’han 
portat a musicar i a cantar 

aquests poemes ha estat que 
la gent parli d’aquest tema, 
de la Batalla de l’Ebre i d’uns 
noiets que amb 17 o 18 anys 
van haver d’anar a lluitar al 
front. “M’interessa que la 
gent pugui parlar una mica 
d’això, i que els joves puguin 
conèixer aquests fets de pri-
mera mà”, diu Arnella. Per 
això, vol que les presentaci-
ons del disc, com la que es 
farà aquest divendres, “a més 

de ser una cantada es conver-
teixin en una parlada, que la 
gent que vingui en parli, tant 
de la guerra com de la post-
guerra”.

A més de Santa Eulàlia 
de Ronçana també presen-
tarà el nou disc el dijous 
27 de novembre al restau-
rant llibreria Anònims de 
Granollers, i el 10 de desem-
bre a Badalona, ciutat on va 
néixer Gual Lloberes.

Concert de 
gospel solidari 
amb el Cor Carlit 
a Llinars
Llinars del Vallès

El Cor Carlit Gospel actuarà 
aquest diumenge a les 6 de 
la tarda al pavelló annex de 
Llinars en un concert soli-
dari a benefici de Mans Uni-
des. El que es recapti es des-
tinarà al projecte de millora 
sanitària de Nicaragua. 
Aquesta formació es va 
fundar el 1988 i està inte-
grada per un centenar de 
cantants, principalment 
catalans, però també d’arreu 
d’Europa i Amèrica. És la 
formació estable de gospel 
més antiga de Catalunya i 
de l’Estat espanyol. Al llarg 
dels seus més de 25 anys ha 
editat cinc treballs en CD i 
un DVD.

Lorenzo Silva 
presenta el nou llibre 
a Sant Celoni

Sant Celoni

Lorenzo Silva serà aquest 
divendres a Sant Celoni per 
presentar el seu nou llibre 
Los cuerpos extraños, la 
darrera entrega de la sèrie 
protagonitzada pel subti-
nent Rubén Bevilacqua i la 
sergent Virginia Chamorro, 
parella de la Guàrdia Civil. 
En la presentació hi partici-
parà el mateix Silva, acom-
panyat pel també escriptor, 
Víctor del Árbol. L’acte es 
farà a les 8 del vespre a la 
sala Bernat Martorell de Can 
Ramis.

El director de Granollers estrena l’obra d’Àngel Guimerà al Teatre Borràs de Barcelona

Pau Miró dirigeix Lluís 
Homar a ‘Terra Baixa’

L’actor Lluís Homar i el director granollerí Pau Miró

Barcelona

EL 9 NOU

Després de la presentació 
a principis de novembre al 
Teatre Municipal de Girona 
dins la Temporada Alta, 
Terra Baixa, dirigida pel 
granollerí Pau Miró, s’ha 
estrenat aquesta setmana al 
Teatre Borràs de Barcelona, 
amb Lluís Homar com a únic 
intèrpret. El director ha deci-
dit concentrar en un actor 
la universalitat del clàssic 
català. Homar va decidir pre-
cisament ser actor quan va 
fer l’obra de Guimerà als 16 
anys, i el 1990 va protagonit-
zar la mítica posada en esce-
na de Fabià Puigserver.

En aquesta ocasió, Miró i 
Homar han adaptat el clàssic 
de Guimerà per a una sola 

veu. “Aquesta solitud dalt 
de l’escenari ens permet 
mostrar  amb més claredat la 
complexitat que hi ha en cada 
persona. I focalitzar la lluita 
interna que es produeix en 
cadascú de nosaltres. No som 
fets d’una sola peça, triem el 
camí que triem”, explica. 

Des del treball dramatúr-
gic han respectat totalment 
l’argument de l’obra deixant 
de banda les trames més 
“perifèriques” i centrant-se 
en allò que consideren més 
essencial de la història, el tri-
angle Sebastià-Manelic-Mar-
ta. “L’objectiu era adaptar 
Terra baixa per a un sol actor, 
però respectant l’argument 
i no tergiversant els perso-
natges”. El director explica 
que Homar es transforma en 
els personatges ja esmentats, 
però no des del desdobla-
ment i la construcció artifi-
cial.

La lectura que n’han fet és 
actual, sense canviar el llen-
guatge ni l’argument, “però 
afrontant cada personatge 
entenent que ells tampoc 
estan fets d’una sola peça; 
ells també participen de la 
complexitat”.


