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PUBLICITAT

Premis literaris Vila de Vallirana 2008

PREMI DE POESIA CATALANA
JOSEP M. LÓPEZ PICÓ

33a convocatòria 

• Per a obres de poesia inèdites i en català

• Premi dotat amb 4.000 euros (premi lliurat
per Caixa Penedès)

• Publicació de l’obra guanyadora en una
col·lecció de poesia dins l’àmbit lingüístic
català.

• Termini de presentació d’obres: 
fins al proper dia 28 de març (carrer Major,
329 - 08759 Vallirana). Recollida dels originals
no guanyadors fins tres mesos després de la
data de lliurament dels premis.

• Per a més informació, truqueu al 
93 683 27 38 - 93 683 08 10

L’adjudicació dels premis tindrà lloc el 
dia 17 de maig de 2008

Organització:                                  Amb el patrocini:
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El pintor danès resident a
Catalunya Lars Physant va
fer les presentacions perti-
nents entre Amargós i la
flautista, també danesa,
Michala Petri, una de les
intèrprets actuals més emi-
nents de música antiga.
Com a fruit de la trobada,
el compositor i arranjador
barceloní va començar a
escriure, el 2002, Nor-
thern concerto, amb un
consell que li havia donat
el marit de Petri, també
músic, ben present: «Quan
escriguis per a ella, no tin-
guis límits.» «La flauta
dolça és un instrument de

grans possibilitats, però,
per ser un instrument que
només té forats, no et creus
que allò tan cromàtic i mo-
dular que escoltes quan el
sents interpretat per Petri
sigui una flauta», explica
Amargós, que va acabar de
compondre l’obra el 2005
i que admet que escriure
una peça per a un instru-
ment així «era tot un rep-
te».

Northern concerto, in-
terpretat –a més de Micha-
la Petri– per l’Orquestra
Simfònica Nacional de Di-
namarca, es va estrenar fi-
nalment el juny de l’any

passat a Singapur i, poste-
riorment, el 8 de novem-
bre, es va sentir a Copen-
haguen. El febrer del 2009
arribarà al Teatro Monu-
mental de Madrid, i a Bar-
celona ningú no s’ha ofert
–almenys encara– a pro-
gramar-la.

El dia 10 vinent, en l’ac-
te d’entrega dels Grammy
a l’Staples Center de Los
Angeles, Amargós no hi
serà; segons insisteix, les
seves esperances per gua-
nyar el premi són remotes.
«Tres dels altres nominats
són nord-americans, i a mi
allà no se’m coneix. Estar

nominat ja és per a mi un
premi extraordinari.» Ai-
xò sí, ser reconegut per
una composició pròpia
–en té setanta en catàleg– i
no pas per les seves incisi-
ves col·laboracions en l’o-
bra de Poveda i Serrat, ja
és un altre premi: «Em fa
il·lusió que, per una vega-
da, se’m valori per una
composició escrita per
mi.» En el marc d’un altre
projecte, l’abril a Grano-
llers, Amargós estrenarà
un concert per a saxo i or-
questra en homenatge a
Michael Brecker, desapa-
regut el gener del 2007.

Amargós: «Em fa il·lusió que, per
una vegada, se’m valori per

una composició escrita per mi»
El músic barceloní aspira als Grammy per una peça per a flauta dolça i orquestra

Joan Albert Amargós a la seu de la Societat General d’Autors, ahir. / A. PUIG

� Joan Albert Amargós, un músic que
quan més s’esmenta és quan arranja te-
mes per a artistes com ara Miguel Po-
veda i Joan Manuel Serrat, aspirarà el

G. VIDAL / Barcelona dia 10 al premi Grammy al millor com-
positor de música clàssica contempo-
rània. «No espero res, i ho dic amb el
cor a la mà», confessava ahir en un acte
de reconeixement organitzat per la So-

cietat General d’Autors. Amargós ha
estat distingit per Northern concerto,
una peça per a flauta dolça i orquestra
inclosa en el disc Movements, publicat
per un segell danès.

� Abel Folk i Àngels Go-
nyalons es casen al primer
minut d’Ex i es divorcien
al cap de dos minuts i mig
d’espectacle. A partir de
llavors, el muntatge narra,
en clau de comèdia, les to-
pades de dues persones
que s’aniran retrobant, so-
vint sense ganes de comu-
nicar-se, i que aprofitaran
les intimitats per ferir-se.
Folk, que va debutar en la
direcció fa tres anys (Men-
tiders, 2005), s’estrena,
ara, compatibilitzant direc-
ció i interpretació. Folk ha
acceptat el repte de posar
en escena el muntatge fran-
cès, que van protagonitzar
dos noms populars com
són Michèle Laroque i
Pierre Palmade. Ho fa fent
un salt mortal cap al camp
de la màgia, amb el suport
del Mag Lari. La peça
s’estrena el 12 de febrer al
Borràs de Barcelona i, per
ara, no té data de sortida.

Folk ja fa temps que te-
nia al cap lligar teatre i mà-
gia: «El teatre busca situa-
cions insòlites i la màgia
és la disciplina que ho fa
millor.» Lari celebra que
la dosi de màgia no sigui
excessiva: «Aconseguirà
sorprendre l’espectador
sense robar-li el focus d’a-
tenció de la trama», que
conté grans dosis d’ironia.

La Projectora és la pro-
ductora que lidera Abel

Folk i que, per ara, ja suma
dos èxits de públic: Menti-
ders i Pels pèls, amb llar-
gues temporades al Borràs
de Barcelona i una àmplia
gira pel territori. Ara Folk
reprèn el seu quart treball
de direcció (l’any passat
va donar la pauta perquè
Joan Pera fes seu el Con-
dal amb Òscar, una male-
ta, dues maletes, tres ma-
letes) amb un repartiment
certament curt. Gonyalons
(«l’única actriu que podia
fer aquest paper») i Folk
són una parella de classe
mitjana i nivell cultural es-
tàndard. Tot i que són els
únics actors a l’escena, en
el muntatge apareixeran
altres veus «que acabarem
coneixent bé», comenta
Folk.

Final sorprenent
L’obra recull els tòpics de
la separació d’una parella:
des de les discussions en el
repartiment dels records
fins als desitjos d’un d’ells
de restablir ponts, encara
que sigui sota l’aura de
l’amistat. Ils se sont aimés
la va escriure el mateix ac-
tor francès Pierre Palma-
de, amb Muriel Robin
(que dirigirà posterior-
ment l’espectacle). El mè-
rit de la peça, pel director,
és que, en comptes d’aca-
bar amb un final feliç en-
sucrat, sorprèn amb una
sortida «extravagant».

Abel Folk integra la màgia
en una comèdia de

divorciats en què fa parella
amb Àngels Gonyalons

J.B. / Barcelona

� El dramaturg nord-ame-
ricà Neil Labute torna a la
cartellera barcelonina. Si
l’any passat es va estrenar
Gorda al Villarroel (on es
criticava els ideals de be-
llesa), ara l’Espai Lliure
descobreix un text en què
insisteix en qüestions dels
criteris de l’èxit. L’actor
Julio Manrique repeteix
aventura de direcció (va
debutar l’any passat amb

Els boscos, de David Ma-
met, a la sala Beckett) amb
La forma de les coses, un
text que relativitza la be-
llesa i alhora les conven-
cions per ser una persona
amb èxit social. «És una
comèdia que es va enra-
rint», la defineix el direc-
tor.

Des del 7 de febrer i no-
més fins al 9 de març es
programa aquest muntat-
ge. La peça mostra la ir-

rupció d’una artista en una
ciutat provinciana conser-
vadora plena de prejudicis
i de convencions. Ella for-
çarà un canvi de mentalitat
al guarda de seguretat del
museu que vigila la inte-
gritat d’una escultura que
representa Déu.

L’atracció de Manrique
per l’obra de Labute és lò-
gica perquè aquest es con-
sidera un deixeble de Ma-
met i perquè utilitza una

dramatúrgia en què defen-
sa tots els personatges, un
reclam per a un actor. Els
personatges mostren la se-
va opinió i la fan respectar.
L’autor no advoca per cap
actor i, per tant, atorga al
públic el paper d’interpre-
tar qui és el botxí o la vícti-
ma, «és un joc teatral que
deixa preguntes obertes».
Una comèdia aparentment
agraïda que amaga mala
llet.

El Lliure programa un text de Neil Labute
que qüestiona els criteris de l’èxit

J.B. / Barcelona


