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Recital de Perla
Batalla a BCN

NOMÉS QUATRE EUROS

El Club del Lector preestrena la pel.lícula ‘En busca de la felicidad’

Will Smith i el seu fill de 8 anys
actuen en un drama emotiu

374 LOCALITATS PER A UNA PROJECCIÓ EXCLUSIVA

Més funcions
de Los Lunnis

NOVA OPORTUNITAT

L’espectacle Los Lunnis & Lucrecia,
un muntatge per a tota la família,
ha comptat amb una extraor-
dinària acceptació. Tant és així que
els organitzadors han decidit pror-
rogar el xou fins al dia 28 de gener
(consultin cartellera).

Els socis del Club tenen una no-
va ocasió de veure els televisius ni-
nots per només quatre euros, els
dies 20 i 21, a les dotze del migdia,
al Teatre Tívoli. Els interessats han
d’adquirir les entrades a través del
902.88.83.83 (Servicaixa) a partir
de les deu del matí. L’oferta està li-
mitada a 60 localitats per funció i
a un màxim de dues per targeta.
Les despeses de gestió no hi estan
incloses.

33 La cantant Perla Batalla.

33Will Smith i el seu fill Jaden, en un fotograma d’En busca de la felicidad, la pel.lícula preestrenada pel Club.
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El popular actor Will Smith (Homes
de negre) i el seu fill Jaden, nascut
el 1998, són els dos protagonistes
de la pel.lícula En busca de la felici-
dad, un drama emotiu sobre la su-
peració personal i el somni ame-
ricà. A la cinta també són pare i
fill. La història s’inspira en un cas
real.

q UN PARE AMB DIFICULTATS
Chris (Will Smith) és un venedor
brillant, però la seva vida laboral
no acaba de funcionar. Intenta
mantenir com pot la seva dona i el
seu fill. Els despropòsits i les pena-
litats s’acumulen. La mare (Than-
die Newton) s’ensorra i decideix
marxar. Chris, que serà desnonat,
haurà de cuidar el nen. Desempa-

rats, viuran en llocs lamentables
(centres d’acollida, estacions
d’autobús, lavabos). Pare i fill inten-
ten obrir-se camí malgrat tots els
contratemps. Afortunadament, el
personatge que interpreta Will
Smith té una moral de ferro. I un or-
gull a prova de bomba. Una de les
frases del film resumeix l’esperit em-
prenedor de l’argument: «Si tens un
somni, l’has de conservar. Si vols
alguna cosa, surt a buscar-la».

La cinta ha estat reconeguda amb
dues nominacions als Globus d’Or
(millor actor dramàtic i millor cançó
original). Un dels reptes del director,
l’italià Gabriele Muccino, va ser
aconseguir una ambientació perfec-
ta perquè la història pogués desen-
volupar-se als 80.

El Club del Lector preestrena En
busca de la felicidad. La projecció
tindrà lloc el 23 de gener, a les
22.30 hores, a Cinesa Diagonal. Es-
tan en joc 187 invitacions dobles
(374 localitats). Els socis que hi esti-
guin interessats han de trucar al
telèfon 806.11.77.03 o enviar un
SMS al 5522 amb la paraula clau
Club3 (espai) i el nom complet. Hi
ha temps fins a aquesta mitjanit. A
l’instant podran saber si han resul-
tat els afortunats. Les invitacions es
recolliran els dies 22 i 23 a La Boti-
ga (carrer de Bailèn, 86), de 9.30 a
14 i de 16 a 18 hores. És obligatori
mostrar la targeta del Club junta-
ment amb el DNI.

La pel.lícula arribarà a les panta-
lles el dia 2 de febrer.

Perla Batalla va ser corista de Leo-
nard Cohen a The future. Aquesta
col.laboració va ser decisiva per a
la seva carrera com a cantant. De
pare mexicà i mare argentina, Ba-
talla és una artista que aposta per
un mestissatge obert i sense com-
plexos. Mestiza, publicat el 1999, va
ser el primer treball discogràfic.
Posteriorment ha editat Discoteca
batalla i Bird on the wire, particular
homenatge a Leonard Cohen.

La cantant actuarà demà 20 de
gener, a les deu de la nit, a la sala
Luz de Gas de Barcelona. El recital
forma part del festival Barnasants.
El Club del Lector ofereix 30 entra-
des per només quatre euros. Els so-
cis interessats han de trucar al

telèfon 902.10.40.14 (Tel-Entrada)
i a l’instant sabran si han aconse-
guit l’opció de compra. Hi ha un
màxim de dues localitats per tar-
geta. L’oferta no inclou les despe-
ses de gestió.
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‘TRUE WEST’, l’oest de David Selvas

DIRECTOR David Selvas
INTÈRPRETS Ivan Massagué, Jacob
Torres i Norbert Ibero
LOCAL Versus Teatre
DIA 12 de gener

A més de la faceta més coneguda,
la d’actor, David Selvas també
n’amaga d’altres d’interessants,
entre elles la de traductor i direc-
tor. True west, un dels textos més
emblemàtics del no menys poli-
facètic Sam Shepard , és, en
aquest sentit, el seu tercer mun-
tatge. Estem davant una vigorit-
zant proposta nascuda de la com-
plicitat amb els intèrprets i
l’adaptador d’una magnífica peça
que ja forma part de la tradició
teatral nord-americana per mitjà
de la qual Shepard planteja el te-
ma de la creació artística vincula-
da a la recerca de l’autenticitat o,
si es vol, de les vivències i que po-
sa de manifest la insatisfacció
constant i intrínseca de l’ésser
humà.

Àlex Mañas s’ha encarregat de
l’adaptació respectant la seva
essència però actualitzant alguns
aspectes i realitzant alguns can-
vis dramatúrgics que unifiquen
escenes, alteren la situació (con-
centrant o estenent el radi d’ac-
ció fora de l’escenari) i creen
plans molt cinematogràfics (des-
taca especialment, entre ells, un
singular picat).

Selvas i Mañas han optat per
desfer-se del lirisme que aflora en
el text original i reforçar l’am-
bigüitat, potenciant, no sé exacta-
ment amb quina intenció, el re-
gistre americà sobretot a partir de
la desubicada presència de Mürfi-
l a , l a música del qual dins
d’aquest muntatge ens remet al
desert californià, i l’accent nasal
dels dos protagonistes de l’obra
quan pronuncien determinats
noms.

La representació, encaixada
dins del bon treball escenogràfic i

de vestuari realitzat per Joan
Galí, ressalta sobretot pel tre-
ball d’Ivan Massagué i Jacob
Torres –els dos germans apa-
rentment antagònics que re-
presenten dues maneres de ser
i d’enfrontar-se a la vida i que,
a la vegada, encarnen la divi-
sió de la societat actual– i Nor-
bert Ibero –en el doble paper
de productor i de mare– que
mantenen un difícil equilibri,
a cavall entre el drama i la
paròdia. Tot això té com a ob-
jectiu conjugar el món real
amb un cert aire oníric, en el
qual es mou aquest actual i hi-
peractiu muntatge dissenyat
amb la finalitat de connectar
molt bé amb un públic in-
quiet i desitjós de contemplar
noves mirades en obres ja
acreditades.

I encara que probablement
l’oest de Sam Shepard no si-
gui el mateix que el de David
Selvas, el resultat final de l’es-
pectacle em fa pensar que tots
dos comparteixen un mateix
desig: el de ser autèntics. I
això, a aquestes altures de la
pel.lícula, ja és molt.<
NÚRIA SÀBAT

33 David Selvas.


