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Estrena de Pep Tosar a Girona

Els somnis literaris
d’AntonioTabucchi
Andreu Gomila
BARCELONA

Si hi ha un actor en forma,
lliure, que ha aconseguit fer
el que li agrada en l’escena
catalana –no sense esforç i
amb més d’un sofriment–
aquest és Pep Tosar. Fa po-
ques setmanes acabava la
quarta temporada de Sa his-
tòria des senyor Sömmer
(Patrick Süskind), i avui ja
torna a la càrrega a la sala La
Planeta de Girona amb
Somnis de somnis, que a
partir de l’11 d’abril pujarà a
la Sala Muntaner per estar-
hi almenys un mes.

Des de la Garriga, on ha
assajat la tercera obra d’An-
tonio Tabucchi que execu-
ta, Tosar, amb el barret de
director, explica que té
tanta “devoció” per l’escrip-
tor italià com per Shakes-
peare, però amb “la fortuna
que es tracta d’un autor
viu” que ha pogut conèixer.

Abans de Somnis de
somnis ha portat a escena

Revés i Rèquiem. En aques-
ta darrera ja explotava el
vessant surrealista de Pisa,
però ara s’hi endinsa total-
ment. “Tabucchi imagina
somnis d’artistes que li han
interessat especialment”,
explica Tosar. De les vint re-
creacions oníriques que
conté el llibre, l’actor i di-
rector mallorquí ha agafat
“les cinc més aptes per re-
presentar damunt d’un es-
cenari”.

Els protagonistes són els
italians Leopardi i Cecco
Angiolieri (poeta del segle
XIII), el rus Maiakovski, el
vienès Freud i, com no po-
dia ser d’altra manera, Pes-
soa, el fetitxe de Tabucchi i,
amb el pas del temps,
també de Tosar.

L’espectacle té banda so-
nora i, cosa estranya en el
Tosar dels últims anys, una
bona colla d’actors i músics.
Semblava que havia decidit
viatjar sol al costat de Xicu
Masó –que l’ha abandonat
momentàniament davant

l’estrena imminent de Tres
versions de la vida, al Lliu-
re–, però no. Torna al teatre
coral que tan bon resultat li
va donar a La casa en obres
fa prop de deu anys. “No es
pot ser absolut”, diu Tosar. ■ Pep Tosar estrena avui a la sala La Planeta de Girona ■ ARXIU

ElcineParís
tancaavui les
sevesportes

Redacció
BARCELONA

El cine París de Barcelona,
situat al Portal de l’Àngel,
tanca avui les seves portes
després de 80 anys d’histò-
ria. L’edifici que acull el ci-
nema serà demolit per aco-
llir una botiga de roba Zara.
La sala tanca amb les pel·lí-
cules Volver, d’Almodóvar,
i La vida abismal, de Ven-
tura Pons. ■

Morelmúsic
RayEvans
Desapareix un dels
autors de les
cançons ‘Qué será,
será’ i ‘Mona Lisa’

Redacció
LOS ANGELES

El compositor i lletrista
nord-americà Ray Evans,
un dels autors de la popular
cançó Whatever Will Be,
Will Be, més coneguda com
Qué será, será, ha mort a
l’edat de 92 anys, segons in-
dica el diari Los Angeles
Times. La seva llarga col·la-
boració amb el músic Jay
Livingstone va donar com a
resultat nombroses can-
çons d’èxit. Els dos músics
van guanyar Oscars per
precisament Qué será,
será, que Doris Day inter-
pretava al film El hombre
que sabía demasiado
(1956), d’Alfred Hitchcock,
i per dues cançons més,
Buttons and Bows (Rostro
pálido) i Mona Lisa (Ca-
pitán Carey). El duet va
compondre altres cançons
de gran èxit, com la nadala
Silver Bells. De cadascun

dels discos del duet se n’han
venut més d’un milió d’e-
xemplars, segons Los An-
geles Times.

Ray Evans va començar
la seva carrera musical a
l’orquestra de l’institut i
més tard va tocar en locals
nocturns i creuers. Als anys
40 va anar a Hollywood i va
treballar per als estudis de
la Paramount els anys 1945
i 1946, per continuar des-
prés la seva carrera com a
compositor freelance.

Evans també va compon-
dre en força ocasions per a
espectacles de Broadway
com Oh, Captain!, pel qual
va ser nominat a un premi
Tony el 1958, i Let It Ride. El
compositor va treballar així
mateix per a sèries de televi-
sió i espectacles de night
club d’artistes com Betty
Hutton i Cyd Charisse.

El crític de cinema Alan
Bergman afirmava ahir a
Los Angeles Times que Ray
Evans “ens ha donat, amb
el seu col·laborador Jay Li-
vingstone, cançons immor-
tals, el trobarem a faltar
però les seves cançons viu-
ran per sempre”. ■


