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És un repte majúscul que
es podrà veure puntual-
ment al Teatre Lliure de
Gràcia. Des de demà i fins
a l’1 de març, el director
Oriol Tarrasón presenta
un enrevessat treball de
patchwork amb els actors
de la Kompanyia del Lliure
i els de Les Antonietes. El
repte interpretatiu també
és majúscul perquè tots
els actors segueixen a es-
cena en aquesta obra coral
i han de bastir els seus per-
sonatges, tot i que tinguin
un text puntual.

Un historiador es va in-
ventar el concepte de som-
ni americà (aquell que de-
ia que qualsevol persona
podia prosperar tant com
volgués en aquella mena
de terra promesa) el 1934.
En realitat, als anys 30 la
majoria de la població bus-
cava la manera de sobre-
viure. I també d’evadir-se
entrant al cinema a veure
allò que semblava impossi-
ble. Avui, part d’aquest mi-
ratge existeix en una Eu-
ropa en crisi, que també
“hem viscut la mateixa
sensació” durant la bom-
bolla immobiliària, co-

menta el director: ara, l’è-
xit social és dels emprene-
dors, una mena d’empre-
saris que es fan a ells ma-
teixos, que es creen el seu
propi lloc de treball. Que,
com en la depressió ameri-
cana, és entre els més po-
bres que són capaços de
compartir la misèria i con-

ciliar “l’amor a les perso-
nes, la fraternitat de l’és-
ser humà”.

Tarrasón, que també ha
fet de dramaturg per unir
les rèpliques, ha partit
d’autors americans que,
més endavant, van expli-
car la pobresa i la capaci-
tat de ser solidaris dels
més pobres. De com van
trobar la manera de fer
possible aquell somni
americà. Són personatges
de les novel·les i el teatre
social de Tennesse Wi-
lliams (Figuretes de vidre
o Un tramvia anomenat
desig), John Steinbeck (El
raïm de la ira), Eugène
O’Neill (A Electra le sienta
bien el luto), Arthur Miller
(Mort d’un viatjant), Wi-
lliam Sartoyan (El meu
nom és Aram) o el músic
Woody Guthrie. En la nò-
mina dels autors seleccio-
nats s’hi troben “sis Pulit-
zer i dos premis Nobel”. 

El somni americà pro-
va de trobar relació entre
el que es va escriure sobre
els personatges que van
patir el crac econòmic del
29 i la societat actual. Fins
a onze personatges (i el
gos Tennessee) es troben
en una mena de drugstore
(un supermercat) enmig

del desert en la Ruta 66, la
que tothom triava amb la
confiança de trobar el pro-
grés i de despistar la gana
a la Califòrnia somniada.

Els personatges s’han
construït amb rèpliques
de tots els personatges.
Blanche Dubois, per ex-
emple, només té d’Un tren
anomenat desig la seva
presentació. En l’obra, la
referència a la seva germa-
na Estela es transforma
en un element més con-
ceptual, com si fos una me-

na de somni. Pol López ce-
lebra que, en ser tants per-
sonatges diferents, “tots
amb defectes ben visibles,
és molt fàcil empatitzar-
hi”. David Verdaguer ad-
verteix de l’equilibri entre
el desig dels personatges i
alhora que la part fosca on
viuen “no és una obra na-
ïf”. I és que en aquesta cru-
ïlla enmig del desert tam-
bé hi ha els que ja han per-
dut l’esperança. L’evasió
profunda és només per qui
hi vulgui creure. ■

El Lliure suma la Kompanyia i Les
Antonietes per traslladar ‘El somni
americà’ dels anys 40 a l’Europa d’avui
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personatges i un gos se
sumen a escena, compartint
el desig d’una vida promete-
dora a partir de l’endemà.

Mireia Illamola (Les Antonietes) i Javier Beltrán
(Kompanyia Lliure), en un instant del muntatge ■ ROS RIBAS

Apareixen textos
de sis Pulitzer i
dos Nobels en
aquest retrat
que confia en la
humanitat

El músic Ramón Reyes
Juan Ramunet, conside-
rat com una de les princi-
pals figures de la rumba
catalana –tot i no haver
aconseguit la popularitat
d’altres noms–, va morir
dilluns als 69 anys d’edat.
Ramunet va néixer a Bar-
celona el 16 de juliol del
1946, i era el germà gran
d’una altra destacada per-
sonalitat de l’anomenada
rumba de la Cera –pel car-
rer de la Cera–, Peret Re-
yes. Tot i no tenir una pro-
ducció discogràfica molt
extensa, en els ambients
d’aquest estil musical era
reconegut per la seva força
interpretativa i se’l consi-
dera el rumber més prò-
xim al rock-and-roll.

El 1966 va enregistrar
un EP titulat Ramunet y
sus rumberos (Sono-
play), que incloïa temes
com el futboler El parti-
do, Bacalao salao, Tic
tac i el bolero Quizás. No
va tornar a gravar fins
que el també desapare-
gut Peret –Pere Pubill i
Calaf–, un cop acabada la
seva etapa com a predica-
dor i renascut artística-
ment com a productor, li
va produir el disc Mar-
cha, marcha (1991). La
cançó que donava títol a
aquest treball va ser ver-
sionada per Rosario Flo-
res en un dels seus discos
de més èxit, Muchas flo-
res. Més tard Ramunet
va gravar el disc Rumba
fina (2006), amb la pro-
ducció de Pedro Burrue-
zo, i el seu darrer disc va
ser Señor, que va ser pu-
blicat l’any passat. ■

Mor el músic
Ramunet,
nom clau de
la rumba
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