
40 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Divendres, 28 de novembre del 2008

L’Espai XXS
consulta un altre
cop el seu públic
● Lloret de Mar. L’Espai
XXS del Casal de
l’Obrera de Lloret de
Mar engega novament
la campanya Tu tries,
en què el públic pot
triar, entre tres possibi-
litats, un espectacle per
tal que sigui programat
en el pròxim trimestre.
Els tres espectacles que
s’ofereixen són Sket-
chofrenia, de Guillem
Albà; Mirando a Yuka-
li, d’Alba Sarraute, i
Cadena privada, de
Marcel Gros. El públic
pot votar fins al dia 14
de desembre a www.es-
paixxs.com. / EL PUNT

Presenten la nova
etapa de «Bonart»
a internet
● Girona. Els serveis ter-
ritorials de Cultura a
Girona seran avui a les
8 del vespre el marc de
la presentació de la re-
novació del web Bonart
Cultural i de l’edició di-
gital de la revista Bo-
nart. Hi tindrà lloc un
debat sobre Els mitjans
de paper davant del
repte de la digitalitza-
ció, amb representants
d’El Punt, El Periódico
i Sies.tv i l’historiador
Lluís Costa. / D.C.

El Teatre de
Blanes programa
avui «El llibertí»
● Blanes. El Teatre de
Blanes ha programat
per avui (22 h) una fun-
ció d’una de les obres
de més èxit de la tem-
porada, El llibertí (E.E.
Schmitt), amb direcció
de Joan Lluís Bozzo,
que ja es va poder veure
al festival Temporada
Alta. El repartiment
l’encapçalen Ramon
Madaula i Montse Gua-
llar. / EL PUNT

Ventura Pons
explica com va
rodar «Forasters»
● Girona. Ventura Pons
(director) i Anna Liza-
ran (actriu) presentaran
avui (20 h), a la Casa de
Cultura de Girona, el
making of de la pel·lícu-
la Forasters, basada en
l’obra de teatre homò-
nima de Sergi Belbel,
que s’estrena avui a les
sales comercials. La
projecció, d’entrada
lliure, es farà a l’aula
magna. / EL PUNT

● «Ara s’ha
posat de mo-
da parlar de
música elec-
trònica i or-

gànica, però nosaltres no
plantegem les coses així,
sinó d’una manera molt
més senzilla», diu la can-
tant i actriu Najwa Nimri,
que forma, amb el músic i
productor Carlos Jean, el
duet Najwajean. «Som ra-
tes de laboratori», diu Naj-
wa sobre la seva associa-
ció creativa amb Jean: un
treball molt dissenyat en-
tre tots dos a l’estudi abans
de portar-lo a l’escenari
amb altres músics, com ho
faran avui a la sala simfò-
nica de l’Auditori de Giro-
na (21h; entrades de 20, 25
i 30 euros), en un concert
organitzat en col·laboració

amb la promotora gironina
Link Produccions.

Aquesta nit, el grup pre-
sentarà el seu segon disc,
Till it breaks, una obra més
orgànica i menys electrò-
nica que el seu memorable
debut, No blood (1997),
convertit en l’equivalent
peninsular del trip-hop
britànic. Ha passat més
d’una dècada entre tots
dos discos, però l’entesa
entre Najwa i Jean conti-
nua inalterable. «Jo aporto
una visió més de recerca i
ell em treu a la realitat per
nassos. És un bon equili-
bri, molt necessari avui
dia. A més, Carlos és un
organitzador excel·lent,
tot un director d’orques-
tra», explica Najwa.

La cantant comenta que
porten «els millors músics
del país», però que justa-

ment en el concert de Gi-
rona –que ha quedat des-
col·locat entre la gira d’es-
tiu i la que començaran al
gener– toquen amb una
banda substitutòria, amb
la qual, curiosament, han
ofert «alguns dels concerts
més brillants». «Sempre
ens ho hem passat molt bé
amb aquest directe, que té
un so molt més contundent
que el disc», diu aquesta
artista polifacètica, que té
molt clara una cosa: «La
música és el que jo faig, i
el cinema, una feina per a
la qual em criden de tant
en tant. Tampoc no hi ha
tantes bones pel·lícules...»

Mentrestant, Najwa ja
prepara el seu tercer disc
en solitari, en el qual tam-
bé Carlos Jean li dóna un
cop de mà: el seu equilibri
en aquest tàndem ideal.

«Som rates de laboratori», diuen
Najwajean, que avui són a Girona

X.C. /  Girona

Carlos Jean i Najwa Nimri, un duet molt exclusiu. / EMI

L’Amanda
(Martínez) i
l’Èric (Al-
cayde) són
una parella

que fa cinc anys que s’han
divorciat. Casualment, co-
incideixen en la nit de no-
ces a la Riviera francesa,
que ambdós celebren amb
la seva nova parella, la Síl-
via (Rodríguez) i en Víctor
(Torres). La trobada els fa-
rà reviure l’amor passional
que encara senten l’un per
l’altra, de manera que de-
cideixen fugir a París. Allà
reneix l’amor, però també
les discussions, entremig
d’una de les quals aparei-
xen Víctor i Sílvia. Plegats
hauran d’afrontar la situa-
ció, tensa però còmica.

Aquesta és la sinopsi de
Vides privades, de la qual
Prat ha decidit posar en es-
cena una versió basada en
l’obra que Coward va es-
criure el 1930 i que poste-
riorment va ser objecte de

diverses variacions. Prat,
que va presentar l’obra,
ahir, juntament amb el
productor, Pere Puig (La
Planeta) i el coproductor,
Salvador Sunyer (El Canal
i Temporada Alta), afirma
que «habitualment» no to-
ca els textos, però que en
aquest cas ha eliminat un
dels cinc personatges, una
minyona, en entendre que
era prescindible, i també
ha prescindit dels anglicis-
mes i algunes referències
concretes per tal que el
text «pugui pivotar entre el
1930 i el 2008». Prat es
justifica explicant que el
mateix Coward «s’avorria
i feia canvis constants en
els seus propis textos». El
director gironí afirma que
en aquesta obra es contra-
posen una mena d’amor
passional i un altre de més
convencional, que podrien
ser equiparables a l’amor
d’aquelles parelles que
han quedat aturades en

aquell amor obsessiu fruit
de la passió i del de les que
ja han superat aquest esta-
di, que han evolucionat i
que tenen criatures.

La peça, que es podrà
veure avui (22h), demà
(18h i 22h) i diumenge
(19h) i de la qual s’han ex-
haurit les entrades, dura
dues hores i mitja i es divi-
deix en tres actes. En el se-
gon, segons Jordi Prat, és
on es troba allò que l’autor
volia explicar: «Què passa
en la relació de dos perso-
natges que estan sols a ca-
sa seva, en la intimitat,
sense que ningú els vegi,
què passa amb la seva rela-
ció?» En el tercer acte, en
què habitualment es col-
loca la lectura moral, té
lloc el desenllaç i, segons
Prat, irònic, això de la lec-
tura moral a Coward «no li
va quedar gaire clar».

El director gironí, que
pretén que el públic «surti
feliç i amb un somriure di-
buixat a la cara», afirma
que en aquesta peça és on
hi ha hagut de posar «més
ofici», perquè «la rèplica o
funciona o no, l’entrada és
neta o no.» Prat accepta els
diversos reptes que li han
proposat públicament,
com ara el que als actors
catalans els manca classe
per fer una alta comèdia
com aquesta, o són massa
joves: «Tots tenen l’edat
que marca Noël Coward
que han de tenir –afirma
Prat–, i respecte a la clas-
se, cal que vinguin a veure
actors en estat de gràcia
com aquests.»

Un dels referents de Prat
a l’hora de fer aquest mun-
tatge ha estat Xavier Cu-
gat, «un home feliç, frívol,
però intel·ligent», i de fet,

part de la música del mun-
tatge és seva i de l’orques-
tra del Waldorf Astoria de
Nova York, del 1930.

Quatre produccions
Aquesta estrena arriba en
un moment molt assenya-
lat per a La Planeta, ja que
a més de l’inici de la sin-
gladura d’aquesta produc-
ció, en té dues que estan
fent temporada a Barcelo-
na –Bondat, fins a finals de
mes a la Biblioteca de Ca-
talunya, i Pensaments es-
crits al caure de les fulles,
a l’Espai Brossa– mentre
que la producció familiar
No ploris, ximplet! té en
perspectiva un gran nom-
bre de funcions arreu del
país, de manera que és ara
quan «es visualitza el tei-
xit que vol crear La Plane-
ta», ha manifestat el seu
responsable, Pere Puig.

Coward contraposa
l’amor passional i
el convencional a
«Vides privades»
La Planeta estrena avui una nova
producció, dirigida per Jordi Prat

DANI CHICANO / Girona

● Noël Coward contraposa en la comèdia Vides privades
l’amor passional al convencional, segons ha explicat el
director d’escena gironí Jordi Prat, responsable de la no-
va producció de La Planeta, que s’estrena aquest cap de
setmana. Prat disposa en el repartiment d’Isaac Alcayde,
Mercè Martínez, Jacob Torres i Maria Rodríguez.

Una escena de Vides privades. / MIQUEL RUIZ


