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Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 84 a 90

33 MÚSICA

El cantant i guitarrista torna al Palau
Sant Jordi, amb aforament reduït pel
tall intimista del concert, per presentar
el seu últim disc, ‘Shangri-La’, escrit
durant la convalescència d’un accident
en moto. Mark Knopfler (foto), exlíder
de Dire Straits, repassarà també els
èxits de la seva antiga banda, entre ells
‘Money for nothing’ o ‘Sultans of
swing’, i els de la seva carrera en
solitari.
Palau Sant Jordi (Passeig Olímpic,
5-7) 19.30 h. 34,80 a 42,80 euros.

MARK KNOPFLER PRESENTA
EL DISC ‘SHANGRI-LA’ A BCN

33 MÚSICA
JORGE PARDO TRIO
El saxofonista, Francis Pose (baix) i J.
Vázquez ‘Roper’ (bateria) fusionen jazz
i flamenc.
Jamboree (Plaça Reial, 17).
21.00 i 23.00 hores. 16 euros.

33 MÚSICA
COR MONTSERRAT
La formació coral, juntament amb
l’OSV, estrena l’oratori ‘Exclamacions’
de Pueyo i la ‘Italiana’ de Mendelssohn.
Centre Caixa de Terrassa (Rambla
d’Egara, 240). 21.00 h. 25 euros.

33 DANSA
‘SOLO POR PLACER’
Àngels Margarit (foto) dirigeix i
interpreta un muntatge sobre el dolor
de la creació i el plaer de ballar.
Teatre Lliure (Plaça de Margarida
Xirgu, 1). 21.00 hores. 16 euros.

33 DANSA
‘DISFIGURITY STUDY’
Arriba a Barcelona la primera peça de
Meg Stuart, prestigiosa creadora i
intèrpret de dansa contemporània.
Mercat de les Flors (Lleida, 59)
21.00 hores. 15 euros.

Les cites d’avui 33

TEATREb
‘L’HOME DE TEATRE’,
la gran nit
de Lluís Homar

DIRECTOR Xavier Albertí
TEATRE Fabià Puigserver (Lliure)
ESTRENA 5 d’abril

MÚSICAb
GREG TROOPER, el
discret encant de
la veu i la guitarra

ARTISTA Greg Trooper
LOCAL Teatre Zorrilla (Badalona)
DATA 1 d’abril

Ni trenca motllos ni torna
boig, només compon, toca i
canta amb serena saviesa

Crítiques 33

Polèmica reflexió sobre
el teatre que protagonitza
un emocionat Homar

Greg Trooper va debutar a Espa-
nya només amb la seva guitarra
acústica. I ho va fer firmant dues
hores de country-folk a seques.
Qualsevol altre hauria avorrit
fins i tot l’apuntador, però el de
Nova Jersey té una veu tan educa-
da i agradable que no arriba a
cansar. També la seva forma de
fer sonar les sis cordes és rica en
recursos, i axò aporta varietat al
repertori. I després hi ha la seva
forma d’entendre el gènere, amb
providencials injeccions de soul
que humanitzen el seu cançoner.

En Trooper hi destaca la per-
fecta cal.ligrafia amb què delinea
les seves composicions, aquells
puntejos clars i bonics units a
una veu sempre en el to més na-
tural i pròxim, i l’original pers-
pectiva literària amb què aborda
les històries de sempre. No es pot
dir que soni únic i inconfusible.
Ni tan sols que les seves cançons
puguin arribar a obsessionar-te.
Som davant un altre cantautor
extremadament correcte que po-
dria captivar els admiradors d’E-
lliott Murphy. Ni més ni menys.

Quan la seva serena combina-
ció de country, folk, soul i rock ja
començava a semblar el de sem-
pre, Trooper va recórrer a ver-
sions (Hank Williams, Bob Dylan,
Warren Zevon) i, també, a la seva
experiència com a entertainer. Ho
havia de fer per ficar-se a la but-
xaca una platea mig buida que a
penes coneixia els seus discos. I
així, amb tanta habilitat per mi-
mar les melodies com per domar
el públic, va complir la missió:
donar-se a conèixer a Espanya,
vendre alguns discos i recordar–
nos que a EUA, rere Steve Earle,
hi ha desenes de cantautors amb
carrera i classe. Com ell.<
NANDO CRUZ

33 Lluís Homar (al centre), en un moment de la representació.
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Un consell d’entrada: no deixin
de veure L’home de teatre, una de
les millors funcions vistes els úl-
tims anys. L’obra de Thomas
Bernhard, de qui últimament
s’ha representat a Barcelona Mes-
tres antics (Romea) i Plaça dels he-
rois (TNC), és una tremenda dia-
triba contra la mediocritat i la
megalomania, que l’autor aus-
tríac centra en un home de teatre
i el món que l’envolta. El muntat-
ge, dirigit per Xavier Albertí, a
més permet veure una colossal
interpretació d’un gran actor
com és Lluís Homar, que viu un
moment d’exquisida maduresa
personal i professional.

Homar encarna l’actor Brus-
con, una vella glòria que ha anat
a menys i que es disposa a repre-

sentar en un «poble de mala
mort» (sic) una obra de la qual
és l’autor, el director i el prota-
gonista. La seva companyia de
teatre la integren ell, la seva do-
na i els seus dos fills. El text de
Bernhard és ferotge de principi
a fi i fa de Bruscon, que pràctica-
ment és l’únic personatge que
parla durant les dues hores que
dura la representació, un indivi-
du malhumorat, d’una megalo-
mania sense límits, agre, divo,
maniàtic i autoritari. I en el
fons, un ésser mediocre. A
través d’ell l’espectador acce-
deix a reflexions i opinions del
dramaturg sobre el teatre, la so-
cietat i la cultura, sobre la dona
en general i l’intèrpret en parti-
cular. En molts moments el tea-
tre apareix com a referent de la
societat i de la seva jerarquia de
valors.

Pocs escriptors del segle XX
dominen la paraula com aquest
polèmic dramaturg i novel.lista
(1931-1989), que aquí firma un
dels seus millors textos. Però
també un dels més difícils de
portar a escena. Albertí aconse-
gueix desentranyar aquell
amarg discurs i troba en la com-

plicitat amb Homar el millor ve-
hicle per posar-lo a l’abast de l’es-
pectador. Homar està magnífic i
fins i tot arriba a humanitzar un
personatge descompost i brutal,
desentranyant el sentit de les se-
ves opinions i comportaments. És
una interpretació que només és
possible després de moltes hores
de treball i amb la guia d’un di-

rector sensible. Lurdes Barba, Li-
na Lambert, Ivan Labanda, Orio
Genís, Judit Lucchetti i Sílvia Ri-
cart en són els contrapunts.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER


