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Madico
torna a
David
Hare

La Pedrera acull
una exposició
que ens permet
submergir-nos
en el passat nipó

Mostra
de gravat
japonès

El director agafa
la batuta d’‘El
meu llit de zinc’,
amb David Selvas
i Andreu Benito

PocsexeaNovaYork
L’adaptaciócinematogràficadelapopularsèrietelevisivaprotagonitzadaper
SarahJessicaParkermostralavidadelesquatreamiguesuncophantrobatl’amor

Eva Piquer
BARCELONA

La primera escena de llit de
la versió cinematogràfica
de Sexe a Nova York triga
a arribar bastant més del
que fa preveure el títol, i del
que calcularien els segui-
dors fidels de la sèrie. La
protagonitzen el matrimo-
ni format per Miranda i
Steve, i no és gaire tòrrida,
que diguem. “Acabem
d’una vegada!”, fa ella amb
un ull posat al despertador
que sonarà al cap de no res.

La cosa és significativa:
de sexe, n’hi ha poc, a la
pel·lícula de Carrie Brad-
shaw i companyia. En part
perquè les quatre amigues
estan aparellades i ja pas-
sen dels quaranta, i en part
perquè una superproduc-
ció de Hollywood no es pot
permetre tantes seqüènci-
es pujades de to com una
atrevida producció televisi-
va destinada a ser emesa
per un canal per cable.

Hi ha poc sexe i, per des-
gràcia, encara hi ha menys
humor. Només cal dir que la

situació més pretesament
graciosa té lloc quan una de
les noies pateix un
problema intesti-
nal i s’acaba fent
les necessitats al
damunt.Elsengi-
nyosos guions te-
levisius qui sap on
paren. Sens dubte,
la pel·lícula que s’es-
trena aquest divendres
a les sales catalanes fa un
mal favor a la imatge d’una
sèrie que va col·leccionar
premis de prestigi (set
Emmy i vuit Globus d’Or)

durant les sis temporades
que va estar en antena a
la cadena nord-americana

HBO.
Sigui com

sigui, Sexo en
Nueva York ha

batut rècords
de taquilla allà on

s’ha projectat, tant
en una banda de l’At-

làntic com a l’altra. I
tot fa preveure que aquí

també atraurà fins als ci-
nemes una gran quantitat
de públic, majoritària-
ment femení. Encara que

Els modelets espectaculars de Carrie Bradshaw, la columnista interpretada per Sarah Jessica Parker, són un dels grans atractius de la pel·lícula ■ TRIPICTURES SPAIN

Samantha
Jones compleix
50 anys en el film
■ TRIPICTURES SPAIN
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En el salt al
cinema, s’han
perdut l’humor,
la transgressió
i les converses
picants

1. Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) 2. Sarah Jessica Parker lluint un dels típics modelets i sabates 3. Mr. Big,
el gran amor de Carrie Bradshaw, torna a ser un dels protagonistes masculins de la història a ‘Sexo en Nueva York’ ■ TRIPICTURES SPAIN

el resultat no estigui a l’al-
tura de les expectatives,
els fans de la sèrie voldran
saber com continuen les
vides de les glamuroses
Carrie Bradshaw (Sarah
Jessica Parker), Charlotte
York (Kristin Davis), Mi-
randa Hobbes (Cynthia
Nixon) i Samantha Jones
(Kim Cattrall).

El film retroba les quatre
novaiorqueses quatre anys
després que els perdéssim
la pista. Totes conserven en-
cara la parella que tenien al
final de la sisena tempora-
da. “La sèrie parlava de la re-
cerca de l’amor, i la pel·lícula
explica què passa un cop
l’has trobat”, resumeix Mi-
chael Patrick King, director,
guionista i productor de la
cinta. King, que ha debutat
com a realitzador cinemato-
gràfic, ja va participar a la
sèrie creada per Darren
Star dirigint-ne deu episo-
dis, escrivint-ne 23 i fent de
productor executiu de 76
capítols, d’un total de 94.

La pel·lícula dura gaire-
bé tant com cinc capítols

televisius junts. “Una sub-
trama explora els límits del
perdó. Un toc irònic per a
una comèdia romàntica
que comet l’imperdonable
pecat d’allargar-se durant
dues hores i mitja”, va ob-
servar el crític del setma-
nari Variety, Brian Lowry.

Un dels mèrits del film és
que dóna visibilitat a les
dones de més de quaranta
anys, una edat en què les ac-
trius ho acostumen a tenir
negreperaconseguirpapers
protagonistes. Parker, York,
Nixon i Cattrall demostren
que hi ha vida i alegria més
enllà dels trenta-i-tants.

El llargmetratge gira al
voltant de l’accidentat ca-
sori de Carrie Bradshaw
(probablement la colum-
nista amb més temps lliu-
re del món) i gairebé obvia
les trajectòries professio-
nals de les quatre ami-
gues. En canvi, sí que hi
mantenen la seva impor-
tància la moda (sobretot,
les caríssimes sabates de
Manolo Blahnik), així com
els carrers de Manhattan.

Les comparacions amb
la sèrie són inevitables. I,
en aquest joc de les diferèn-
cies, la pel·lícula té totes les
de perdre. En el salt de la
tele al cinema, han quedat
pel camí la transgressió, les
converses picants, les rèpli-
ques àcides i les situacions
divertides.

Gens d’originalitat
Veure quatre dones pro-
fessionalment realitzades
que parlen sense comple-
xos de sexe (i que sovint
tracten els homes com a
objectes sexuals) tenia un
punt trencador, per més
que l’objectiu final de
totes elles fos acabar tro-
bant l’amor de la seva
vida. Per contra, l’origina-
litat del film tendeix a
zero: de comèdies romàn-
tiques que se centren a
l’entorn d’una boda, se’n
roden una cada dia. Mol-
tes de les quals són més
rodones (i força més cur-
tes!) que l’esperadíssima
versió cinematogràfica de
Sexe a Nova York. ■
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L’explosió
mésjove

Tot a punt per als assajos
de ‘Què’, el musical que
arribarà al setembre

Teresa Bruna
BARCELONA

Fa uns mesos vam assistir
a la presentació de Què, un
projecte de musical a tres
mans: Àngel Llàcer, direc-
tor, Manu Guix, composi-
tor, i Àlex Mañas, autor. Te-
nien les idees clares i els
temes a punt, però faltaven
els actors. Es va convocar
un càsting, sis van guanyar,
molts van perdre, els afor-
tunats s’han après les can-
çons i ara, quan ja tot és a
punt per als assaigs, es tor-
nen a presentar al públic.

L’equip creatiu feia dos
anys que treballava en el
projecte: “És molt fresc, té
molta força, és molt roc-
ker...”, diu Llàcer, entusias-
mat pels resultats que van
sorgint. Hi ha moltes histò-
ries: “Són gent que lluita,
que volen ser millors. M’a-
gradaria que tothom se sen-
tís responsable de la vida
d’aquests nois”, continua.

Cinc joves amb diferents
nivellsdedelinqüèncias’ins-
criuen en un programa de
recuperació. Són el mirall
d’una generació, dels seus
objectius, les pors, les dife-
rents cares del món extern
que els envolta. “És fet per a
joves però adreçat a tots els
públics, perquè els seus pro-
blemessónuniversals.Hiha
un moment que s’obren els
llums i demanen ajuda...”,

diu Llàcer, amb cara de se-
cret i de no avançar res més.

Els intèrprets són Mari-
ona Castillo que deixa
Mamma mia! i fa la Irene,
una noia amb greus proble-
mes psicològics; Marc Poci-
ello, també al repartiment
de Cançons per un nou
món, és Kike, violent i amb
tendències racistes; Roger
Berruezo és l’Àngel, un noi
amb l’obsessió de fugir;
Carla Gaya interpreta la
Susana, sensual, impulsiva
i directa. Tots tenen entre
16 i 18 anys. Ivan Labanda,
ja amb un bon currículum
sota el braç, és el tutor. “Al
Moha –immigrant sense
papers– ja el coneixereu al
setembre”. Xavi Navarro i
Ona Pla són els covers.

El tast que van oferir ahir
al Coliseum, el teatre que els
acollirà al setembre, va de-
mostrar coses: que no cal ai-
xoplugar-se amb Broadway
per fer un bon musical; que
hi ha coses a dir i només cal
tenir l’energia per crear; que
perquèlamúsicapenetri,no
cal tornar als èxits d’altres
èpoques: Manu Guix la sap
escriure esplèndidament;
que el català sona la mar de
bé i no cal començar en cas-
tellà per expandir-la. Ja es
traduirà. I la que potser
costa més de creure: l’Àngel
Llàcerésungeni.Histriònic,
però ho és. El temps ens do-
narà la raó. ■

L’equip de ‘Què’ format per 6 actors, 2 ‘covers’, 5 músics i els 3
creadors, Manu Guix, Àlex Mañas i Àngel Llàcer ■ FRANCESC MELCION
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