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Jaume Garcia Arija dissecciona 
la parella a «Ara que ho tenim tot»
L’actor sabadellenc i Neus Casas porten Lee Blessing al Regina

Neus Casas i Jaume Garcia Arija estrenen el proper 22  de maig «Ara que ho tenim tot»

La idea convencional 
de la parella queda 
a mercè del bisturí 
del nord-americà Lee 
Bleesing a Riches, que 
el mes de maig puja 
al Jove Teatre Regina 
amb el sabadellenc 
Jaume Garcia Arija.

CARLES GASCÓN

El proper 22 de maig s 'es
trena al Jove Teatre Regina 
una adaptació de Riches, de 
Lee Blessing. que es presenta 
amb el títo l Ara que ho tenim  
tot sota la direcció de Quique 
Culebras.

Aquesta dissecció del con
cepte de parella que signa un 
nord-americà pràcticament inè
d it aquí. està protagonitzada 
per l'ac to r sabadellenc Jaume 
García Arija í la tam bé produc
tora Núria Casas.

Garcia, actualm ent a La Riera 
i abans a El Comisario. Hospi
tal Central. Amar en tiem pos 
revueltos..., comenta que la 
peça és «molt pròpia d 'aquest 
hiperrealisme americà con
temporani a David Mamet» i

que. to t i ser un drama, conté 
«punts de comèdia àcida i 
humor negre».

Fins al juny

Estarà en carte ll al teatre 
barceloní fins el juny en fun
cions de dijous a dissabte, 
a les 21.30h  i diumenges a

les 18.30h. Segons escriu el 
director. «Ara que ho tenim tot 
és una obra sobre la m isèria 
de l'amor, sobre la corrupció 
amb la que el tem ps tracta 
aquella idea romàntica i apas
sionada de la unió, i sobre la 
necessitat de sanar la puresa 
que hauria d 'ex is tir en l’amor.

Ens proporciona un exercici 
honest i vibrant, teatra lm ent 
molt intens, que sacseja el 
punt de vista que l'espectador 
pot ten ir sobre la idea conven
cional de parella; ens pregunta 
amb valentia què és el que val 
avui aquesta institució».

Quique Culebras aprofita per

elogiar entusiastam ent el text 
de Blessing. «La construcció 
dramàtica és rica, divertida i 
plena de contingut i significat, 
amb un diàleg àgil i perspicaç i 
una acció continguda, contínua 
i penetrant. La devallada ens 
portarà a un nou esta t on el 
que quedi després d 'aquesta 
caiguda serà el que valgui la 
pena».

Autor prem iat

Nascut a M innesota el 1949, 
Lee Bleesing només ha vist 
una obra seva muntada a 
Barcelona: Un passeig pel bosc, 
que l'any 1991 Enric Majó va

 m----
És un drama amb 

«punts de comèdia 
àcida i humor 

negre», diu Garcia

portar al Poliorama. Va debu
tar a Broadway amb A walk 
in the woods -nom inada als 
premis Tony i Pulitzer i guanya
dora del Premi de l'Associació 
de Crítics de Teatre Americà-. 
Ha escrit una trentena d ’obres 
de teatre i amb elles ha estat 
guardonat repetidament. Amb 
els seus diàlegs intel·ligents 
aborda sempre la complexitat 
de l'ésser humà.

Aquest serà un bon repte 
per a Jaume Garcia Arija, que 
ha treballa t amb directors com 
Jorge Vera, Pere Planella. Àlex 
Rigola o Ricard Salvat, i ha fet 
cinema amb Manuel Huerga 
(Salvador) i Benito Zambrano 
(La voz dormida) ■

El Sant Vicenç estrenarà el musical 
«Working» aquest dissabte
I a la primavera «Charlie i la Fantàstica Fàbrica de Xocolata»

Una escena del recent «Aladí» al teatre creuattenc

REDACCIÓ

Entre aquest d issabte 26 
d ’abril i fins el 25  de maig. els 
caps de setmana al teatre Sant 
Vicenç hi haurà molta feina. Hi 
presenten Working, musical 
d 'èx it que arriba a l'escenari 
creualtenc després d 'a lad í i la 
llàntia meravellosa.

Oriol Alguersuari dirigeix 
aquesta versió més de cara a 
un públic juvenil i adult. Fa uns 
13 anys el mateix Alguersuari 
participava, com a actor, al 
Working que m untar amb èxit 
el Teatre del Sol.

Ara s ’ha posat al fron t de 
22  intèrprets que han de can
ta r i ballar amb solvència per 
aquest èxit de Braodway estre
nat el 1978.

Núria Bofarull signa les core
ografies i els d irectors de la 
part vocal són Sílvia Artigas i 
Marcel Castillejo.

La majoria dels intèrprets

ja  figuraven al repartiment 
d 'aquell shakesperià Molt 
soroll per no res de fa dues 
temporades. Les funcions de 
Working seran cada cap de 
setmana, d issbate a les 22h i 
diumenge a les 18h.

Com a primícia de la tempo
rada vinent, ja  es pot avançar

que el Sant Vicenç començarà 
a assajar el setembre l'obra 
Charlie i  la Fantàstica Fàbrica 
de Xocolata amb un tota l de 
102 actors. La «dolça» estrena 
-e ls  intèrprets ja  han rebut un 
dolç gentilesa de la pastisse
ria Genescà- està previst per 
la primavera ■

■/a jrm obkïh

Les «Jam Funk Experience» seran amb Vermouth Time

Vermouth Time inaugura 
la nova Boite amb ‘jam’
Dimecres a la Rambla de Barcelona

c. c.

Bona notícia pels melò
mans. La Boite reobre però 
a una nova sala A la Ram
bla de Barcelona (al número 
33, A l’antiGa Tabú) i aquest 
dimecres comencen unes 
'jam -sessions’ setmanals a 
càrrec de Vermouth Time.

El potent grup de soul-jazz,

que acaba de treure disc, 
compta amb el guitarrista 
sabadellenc Pau Ruiz jun t 
amb Víctor Puertas al Ham- 
mond, Marc Mena a la trom
peta, Sergi Franch als saxos 
i Raúl Lorenzo a la bateria. A 
la festa d ’obertura (23h.) hi 
haurà convidats com el tam 
bé sabadellenc Marc Ruiz, 
Dani Pérez o Carlos Cros.


