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diu un personatge, estaríem més 
protegits davant d’un món exteri-
or hostil».
	 L’obra,	«que ha posat damunt 
de l’escenari sis premis Pulitzer i 
dos premis Nobel de Literatura», 
recorda	Tarrasón,	oscil·la	entre	la	
comèdia	i	el	drama.	«No és naïf, té 
una part amarga forta. És una obra 
amable però no pas tendra»,	preci-
sa	David	Verdaguer	(10.000 KM).	Ell	
interpreta	Joe,	un	irlandès	que	fa	
grans	reflexions.	
	 Tant	per	a	Verdaguer	com	per	
a	la	resta	d’actors,	estar	en	escena	
durant	tota	la	funció	interactuant	
els	uns	amb	els	altres	ha	estat	tota	
una	experiència.	El	director	volia	
amb	això	«crear una energia molt 
especial i directa», afirma,	tot	i	que	
admet	que	és	impossible	fixar-se	
en	tots	ells.	Assegura	que	fins	i	tot	
ell,	que	ha	vist	tots	els	assajos,	en-
cara	segueix	descobrint	coses	no-
ves	cada	dia.	H

El	repte	era	gran.	Oriol	Tarrasón,	
director	de	la	companyia	Les	An-
tonietes,	va	rebre	l’encàrrec	de	fer	
un	muntatge	en	el	qual	havien	de	
participar	tant	els	seus	actors	com	
els	de	la	Kompanyia	del	Lliure,	in-
tegrada	per	joves	valors	del	teatre.	
Davant	la	dificultat	de	trobar	una	
obra	on	tots	ells	tinguessin	el	ma-
teix	protagonisme,	Tarrasón	va	
optar	per	crear	un	nou	text,	Somni 
americà.	Aquesta	obra	coral	que	de-
mà	s’estrena	al	Lliure	de	Gràcia	po-
sa	en	qüestió	la	validesa	d’aquell	
model	de	felicitat	del	somni	ame-
ricà.	El	marc	escollit	per	l’autor	
són	els	anys	30	dels	Estats	Units,	
en	plena	gran	depressió,	una	èpo-
ca	que	en	opinió	de	Tarrasón	man-
té	molts	punts	en	comú	amb	la	cri-
si	actual.	
	 L’acció	transcorre	en	un	drugsto-
re	situat	enmig	del	desert,	on	coin-
cideixen	tota	mena	de	personatges	
extrets	de	la	literatura	nord-ameri-
cana.	Una	dona	embarassada,	una	
soldat,	una	prostituta,	un	vene-
dor	de	diaris,	un	home	amb	pin-
ta	d’inspector,	un	artista	amb	ga-
nes	de	triomfar	i	un	vagabund,	en-
tre	altres,	confrontaran	les	seves	
pors	i	els	seus	somnis	i	esperances.	
«El text està construït a partir d’es-
tereotips de personatges de llibres 
d’Erskine Caldwell, Arthur Miller, 
Eugene O’Neill, Ben Reitman, Wi-
lliam Saroyan, John Steinbeck i 
Tennessee Williams», explica	Tar-
rasón.	«També inclou un text del 
músic Woody Guthrie que parla de 
la falta de terres per a la gent i de 
com aquestes estan en mans dels 
bancs. Ho hauria pogut escriure jo, 
de tan actual que arriba a ser»,	va	
afegir.
	 Qualifica	de	«patchwork»	la	fei-
na	de	seleccionar	i	donar	nova	for-
ma	a	idees	extretes	de	18	obres	i	
novel·les	centrades	en	la	dura	crisi	
que	els	EUA	van	travessar	entre	els	
anys	30	i	40	del	segle	passat.	Anna-
bel	Castán,	per	exemple,	interpre-
ta	Blanche,	un	homenatge	al	per-
sonatge	de	Blanche	Dubois,	la	pro-
tagonista	d’Un tramvia anomenat 

desig.	Però	no	tots	els	personatges	
són	tan	reconeixibles,	sinó	al	con-
trari.	«Els actors utilitzem els uni-
versos dels personatges que inter-
pretem per crear-ne un de nou», va	
destacar	Laura	Aubert,	que	encarna	
Harry,	una	actriu	còmica	que	toca	el	
violí.

Missatge esperançador 

«¿Què passa amb tots aquells que 
queden al marge del somni ame-
ricà, que reneguen de l’èxit indivi-
dual i persegueixen un somni més 
petit i col·lectiu?»	es	pregunta	Tar-
rasón	en	el	programa	de	mà.	Mal-
grat	el	descoratjador	panorama	en	
el	qual	viuen	els	protagonistes	de	
Somni americà, l’obra	intenta	trans-
metre	un	missatge	d’esperança.	«No 
volia parlar d’una forma depressiva, 
l’obra parla d’amor i de fraternitat», 
comenta	el	director.	«Si tots ens cui-
déssim més els uns als altres, com 
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33 Muntatge coral 8 Les cinc actrius del repartiment, en una escena de ‘Somni americà’.
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«¿Què passa  
amb els que 
reneguen de l’èxit 
individual?», es 
pregunta Tarrasón

11 personatges i un somni
Les Antonietes i la Kompanyia del Lliure estrenen ‘Somni americà’ H Oriol Tarrasón, autor 
i director, enllaça la gran depressió amb la crisi actual a partir d’un curiós ‘patchwork’ literari

ESTRENA AL LLIURE DE GRÀCIA

Concert del 
Dúo Dinámico 
al Liceu el  
4 d’octubre

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El	Dúo	Dinámico	torna	a	Barcelona.	
La	cita	serà	el	diumenge	4	d’octubre,	
a	les	19.00	hores,	al	Liceu.	Ramón	Ar-
cusa	i	Manuel	de	la	Calva	seguiran	
amb	la	seva	peculiar	celebració	de	50	
anys	de	carrera	(ja	fa	cinc	anys	que	ho	
celebren)	interpretant	els	seus	grans	
èxits	a	l’escenari	del	gran	teatre	líric	
barceloní.
		 Després	de	l’èxit	del	seu	recital	
ofert	l’any	passat	a	l’Auditori,	on	van	
esgotar	totes	les	entrades,	EL	PERI-
ÓDICO	ha	decidit	donar	una	nova	
oportunitat	als	seguidors	d’aquesta	
històrica	parella	i	la	torna	a	presen-
tar	en	exclusiva.	El	portal	d’entrades	
del	diari,	entrades.elperiodico.cat		
(entradas.elperiodico.com),	posarà	a	
la	venda	a	partir	de	demà	les	2.000	lo-
calitats	de	l’esdeveniment.
		 En	aquesta	ocasió,	la	col·laboració	
entre	EL	PERIÓDICO	i	The	Project	
permet	emmarcar	el	treball	del	Dúo	
Dinámico	en	un	entorn	de	luxe,	sen-
se	que	per	això	el	preu	de	les	entra-
des	es	dispari.	La	localitat	més	senzi-
lla	costarà	menys	de	28	euros,	men-
tre	que	les	butaques	més	cares	es	
podran	adquirir	per	menys	de	60	eu-
ros	(56	més	despeses	de	gestió).
		 El	concert	de	l’Auditori,	tam-
bé	amb	patrocini	d’EL	PERIÓDICO	i	
producció	de	The	Project,	va	ser	tot	
un	èxit.	Amb	el	cartell	d’entrades ex-
haurides	Ramon	i	Manuel	van	exer-
cir	d’amfitrions	d’un	públic	absolu-
tament	entregat.	H
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