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És un dels
sospitosos
habituals a
les rodes de
premsa de

Temporada Alta i la seva
presència als escenaris del
festival esdevé una cita
anual recurrent i gairebé
obligada. Aquest any hi
torna, però en aquesta
ocasió per presentar una
nova obra a l’antítesi del
que sol representar l’actor
català. I és que Sergi Ló-
pez, que ve del mim i del
teatre gestual, ara s’em-
barca en una lectura dra-
matitzada –que emfasitza
més que mai la paraula–
vertebrada a partir d’una
selecció de textos d’un
dels dramaturgs més
grans, William Shakes-
peare.

Pel caràcter experi-
mental de l’obra i expec-
tants del seu resultat, l’ac-
tor i la seva “parella de fet
estable”, el director Jorge
Picó (30/40 Livingstone),
han escollit el recolliment

que ofereix la sala La Pla-
neta per representar les
dues funcions de Shakes-
peare a Benicàssim, que
tindran lloc avui i demà a

les nou del vespre.
Fragments d’Enric V,

El mercader de Venècia,
Otel·lo, Hamlet, La tem-
pesta i Ricard II han estat

escollits com si fossin una
llista de reproducció intel-
ligent d’un reproductor
d’MP3 del jove anglès pro-
tagonista, que arriba a l’es-

tació de Benicàssim atret
pel festival de música in-
dependent que cada any
congrega milers dels seus.
Són textos que parlen

molt sobre l’“estranger”,
“la mirada cap a l’altre” i
“la identitat” que, malgrat
el pas dels segles, encara
resulten d’allò més ac-
tuals. Sobretot, com bé re-
marca Jorge Picó, pel fet
que amb la traducció es
poden contemporitzar en-
cara més. És en aquest
punt que, a més de la feina
de l’actor i de la seva posa-
da en escena, Picó ressalta
la feina feta pels tres tra-
ductors –Miguel Teruel,
Pilar Ezpeleta i Vicent
Montalt–, fonamental pel
resultat final de l’obra.

La paraula, protagonista
“Volem que el públic visua-
litzi el que estem realit-
zant; que l’espectador es
relaxi, escolti i es deixi em-
portar per les paraules”,
reconeixen Jorge Picó i
Sergi López. Per això han
escollit un escenari sim-
ple, amb pocs elements
–una taula–, per tal de do-
nar tot el protagonisme a
les paraules. Paraules evo-
cadores que pronuncien
Iago, Portia, Hamlet, Cali-
ban o Ricard II, i que Sergi
López s’encarrega de lle-
gir. “La meva nació?... Qui-
na és la meva nació?”
“Ser... No ser” o “Fer... o no
fer.” Heus aquí el dilema.

L’actor vilanoví, que as-
segura haver “descobert”
Shakespeare amb aquest
projecte, afirma que mal-
grat que no hi ha un fil con-
ductor, aquest sorprenent
viatge per l’arxipèlag sha-
kespearià resulta d’allò
més “divertit”. ■

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

TEATRE

a Es tracta d’una lectura en escena de textos de Shakespeare, dirigida per Jorge Picó, que
s’estrena avui a Temporada Alta a Demà tindrà lloc la segona funció, també a la sala La Planeta

Sergi López ofereix un viatge
per l’arxipèlag shakespearià

Sergi López evoca fragments de textos de Shakespeare en la seva nova obra, que s’estrena avui a La Planeta ■ MARTÍ ARTALEJO

La família i els amics s’han
conjurat perquè els ger-
mans Pau i Joan Ninyín
Cardona no caiguin en
l’oblit, presents com els
senten encara al cap de
més de deu anys de la seva
mort. Després del concert
d’homenatge celebrat el
21 de gener del 2012 a La
Mirona de Salt, una nit
memorable que va reunir

una dotzena de músics
amics sota la denominació
de Ninyin’s Mind Band per
ressuscitar l’energia in-
combustible dels Cardo-
na, l’aparició de Serendí-
pia, el disc que recopila
disset dels temes que van
sonar en aquell concert,
sis dels quals inèdits, pro-
picia un nou retrobament.

Editat per la Salseta Re-
cords i produït per Julio
Lobos, Serendípia, el nom
que Ninyín hauria volgut
donar al seu primer pro-
jecte en solitari després de
l’etapa a Sopa de Cabra, ha
acabat sent “un somni fet
realitat”, tal com va ex-
pressar-ho ahir la seva ger-

mana Carmelina Cardo-
na, ànima obstinada
d’aquest treball que defi-
neix sense dubtar-ho
d’“acte d’amor” col·lectiu
en què fins i tot fa cors la
seva filla, Aura Marquès.
El treball aplega, a més
d’èxits prou coneguts de
Ninyín com ara El sexo o
Ninyin’s Mind i versions
dels seus grups de referèn-
cia, des de Led Zeppelin a
Bob Marley, sis cançons
inèdites: Tot va bé bevent i
Reggae trist, de Pau Car-
dona, que va morir el 2 de
novembre del 2001 sense
haver-les pogut enregis-
trar, i quatre de Ninyín
rescatades de cintes de

casset i lletres manuscri-
tes en què treballava poc
abans de morir, el 20 de ge-
ner del 2002, Vull ser tu
(la clau), que abandera
l’àlbum amb un videoclip
promocional de Carlus
Camps, No tinc perquè,

Totes les cançons perdu-
des i Un home amb sort.

En la presentació del
disc, organitzada al bar
Los Padules del carrer
Nou del Teatre, “la segona
casa” dels Cardona, al cos-
tat dels amfitrions, els

hostalers Pepi i Mariano, i
els músics i tècnics que
han participat en el pro-
jecte, es va anunciar una
gira de concerts d’home-
natge a tot Catalunya que
arrencarà el 5 de gener a
La Mirona. ■

E.V.
GIRONA

‘Serendípia’: llarga vida
als germans Cardona

MÚSICA

a Els amics dels dos
músics editen un disc
d’homenatge amb sis
temes inèdits

Carmelina Cardona i la seva filla Aura, assegudes amb la Pepi, i els músics i tècnics que han
treballat en el disc, ahir al bar a Los Padules de Girona ■ MANEL LLADÓ


