
‘¿Qui té por de Virginia 
Woolf?’ en un gran CD

É
s normal que el llançament 
d’un nou disc vingui prece-
dit d’una extensa campa-
nya publicitària, i encara 

més amb la crisi de la indústria dis-
cogràfica, on cada nou producte és 
un miracle. El que ja no és tan nor-
mal és que la campanya adverteixi 
que és un «esdeveniment de primer 
ordre» l’aparició d’un disc amb la 
gravació d’una obra de teatre estre-
nada fa més de cinquanta anys. I 
aquest és el cas.
 El 18 de març vinent surt a la ven-
da un doble CD que conté la grava-
ció íntegra de Who’s afraid of Virgi-
nia Woolf?, d’Edward Albee, amb el 
repartiment original de la seva es-
trena a Broadway el 10 d’octubre 
de 1962, una estrena que va canvi-
ar, de cop i volta, el teatre que es fe-
ia fins llavors.

 En realitat es tracta d’una ree-
dició en CD (també en mp3) d’un 
LP que va aparèixer el 1963, que es 
va esgotar en molt poc temps i que, 
des d’aleshores, s’ha estat cotitzant 
a preus astronòmics en el mercat 
dels col·leccionistes. 
 En els anys 50 i 60 era habitual, i 

el costum ha arribat fins avui, que  
a l’estrena d’una comèdia musical  
seguís l’aparició del disc que reco-
llia les cançons, amb l’afegit, a ve-
gades, d’extractes d’alguna escena. 
Però aquesta pràctica rarament ar-
ribava al teatre de text.
 L’esdeveniment que va suposar 
Who’s afraid of Virginia Woolf? va fer 
que la discogràfica Columbia Re-
cords reunís en un estudi, al cap 
de poques setmanes de l’estrena, el 
quartet d’actors protagonistes (Uta 
Hagen, Arthur Hill, George Grizzard 
i Melinda Dillon) per tal de preservar 
unes interpretacions i un text qua-
lificats de magistrals des del primer 
moment. Gràcies a aquesta iniciati-
va avui podem sentir/veure/imagi-
nar/recrear com es feia aquesta fun-
ció cinquanta anys enrere. Podem 
conèixer-ne el text original, sense 
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L’esdeveniment va ser 
tan gran que Columbia 
va gravar l’obra  el 1962 
amb els actors originals

les modificacions que el mateix Al-
bee va introduir per a la seva publi-
cació i posteriors produccions. I po-
dem, sobretot, disfrutar del treball 
d’Uta Hagen. La seva interpretació 
del personatge de Martha passa per 
ser de les més brillants de la història 
del teatre.
 Quan, el 1999, amb 80 anys, reti-
rada dels escenaris i dedicada com-
pletament a la formació d’actors, 
Uta Hagen va accedir a recrear el 
personatge en una única i exclusi-
va funció, va rebre l’homenatge de 
centenars d’actors de tot el món (al-
gun també a Espanya) que havien 
assistit a les seves mítiques classes. 
Sentir en aquests moments el disc 
és sentir-se alumne privilegiat, es-
pectador privilegiat, testimoni di-
recte d’un dels monuments de la 
cultura dels anys 60. H

punta
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MATINADA MUSICAL

Des de la seva aliança amb Carlos 
Jean sota l’àlies de Najwajean, cap 
al 1998, cada disc nou de Najwa Ni-
mri ha estat diferent de l’anterior. 
Rat race (2014) no és cap excepció i, 
contra els climes relaxats i hipnò-
tics de Donde rugen los volcanes (2012), 
proposa sobretot ràfegues rotun-
des d’hedonisme; un pop ballable 
amb dedicatòries a l’estil electro-
clash dels 90. Per a ella hi ha hagut 
sempre, tot i això, «una constant: 
l’electrònica». I també «el to, el con-
cepte o les lletres», que aquí tornen 
a ser en anglès, com al principi de la 
seva carrera musical. 
 En aquesta ocasió ha comptat 
com a productor amb Didi Gut-
man, teclista, compositor i pro-
ductor del popular grup Brazilian 
Girls. Un aliat amb qui la quími-
ca va sorgir de manera natural. «El 
meu baixista Matias [Eisen] no pa-
rava de parlar-me d’ell, de dir-me 
que l’havia de conèixer. Un dia, per 
relaxar-me d’Antígona –l’obra tea-
tral que l’actriu representa a Ma-

tadero Madrid fins al dia 17–, per fi 
ens en vam anar a conèixer Didi. Vam 
provar de treballar tots tres junts i tot 
va ser genial, així que vam decidir fer 
el disc». 
 La idea era sobretot deixar-se em-
portar, que el disc transpirés vitali-
tat. Molta festa. També es van propo-
sar «treure elements» com ara estè-
tica i concepte; i com a economia de 
mitjans: «Quan ja no et pots coste-
jar una banda en directe, és vital pen-
sar què faràs en viu. Com menys ele-
ments és més fàcil. Però tampoc es 
tracta d’oblidar el sentiment orgà-
nic d’una banda… Hem disparat ba-
ses però anem amb teclat i baix, que 
omple molt». El directe es podrà veure 
aquesta matinada a Razzmatazz, en 
ple horari de club (2.30 hores).

Mesurar els passos 

Segons Najwa, la part difícil del direc-
te és recordar les lletres. ¿Es pot apren-
dre Antígona i s’oblida de les seves prò-
pies lletres? «Sí, ¡em passa! Em quedo 
escoltant la música i se me’n va la lle-
tra. He d’estar concentrada perquè no 
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33 Artista inquieta 8 Nawja Nimri mostra el seu costat musical a Barcelona.

em passi. Mesurar els passos».
 Artista inquieta en música i ci-
ne, Najwa reconeix que són temps 
difícils per desenvolupar una car-
rera digna i, a més a més, viure d’ai-
xò. Sobretot en una indústria, la de 
la cultura, que sembla com tantes 
altres una «carrera de rates», títol 
del disc: «Sona podrit i contundent 
i reflecteix com n’és tot, de compli-
cat, en aquest moment».
 «Hi ha gent que es pensa que, per 
algun motiu, no m’importarà no co-
brar pel que faig», explica. «Cada ve-
gada es cobra menys i donen per fet 

«Cada vegada  
es cobra menys  
i es dóna per fet 
que ni tan sols 
vols...»

Najwa Nimri 
assalta la pista
L’actriu i cantant presenta avui el seu nou 
disc, el ballable ‘Rat race’, a Razzmatazz

que ni tan sols vols… ¡Però sense 
els diners no es pot funcionar! Visc 
al mateix planeta». 
 Pel que sí que va cobrar va ser 
pel seu reportatge recent a Interviú, 
en què es va atrevir amb un nu in-
tegral. ¿Reivindicació –com la por-
tada de Rat race– de la sexualitat fe-
menina? «¡No, per favor!», exclama. 
«Jo no reivindico res. Tot ho reivin-
dico cantant. Era una cosa que em 
venia de gust fer i que tan sols po-
dria haver fet ara. Als 20 anys no 
em despullava. Perquè, és clar, als 
20 estàs massa enfadada amb el 
món per posar-te en pilotes davant 
de ningú. Després tens un fill, co-
mences a relativitzar… I l’empipa-
da se’t passa», conclou. H


