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LES DONES DEL CINEASTA El musical «Nine» exposa la crisi que experimenta un director quan arriba a la quarantena, i les fèmines que hi ha
en la seva vida són el mirall que li retorna la imatge del que ha estat i del que és. El manresà David Pintó ha adaptat aquesta obra de Broadway, que
va arribar així mateix al cinema, per convertir-la en un concert on l’actriu Mariona Castillo fa tots els papers de l’auca. El muntatge es veurà a l’Eòlia
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En la vida del cineasta Guido
Contini hi ha moltes, potser mas-
sa, dones: l’esposa, l’amant, la pro-
ductora, la musa, les fans, les de-
tractores, la mare i, fins i tot, una
prostituta que li ensenya a estimar.
Aquest és el punt de partida de
Nine, un espectacle de Maury Yes-
ton que es va estrenar el 1982 a
Broadway (Nova York) inspirat en
la pel·lícula autobiogràfica de Fe-
llini 8 1/2 i que el polifacètic dra-
maturg manresà David Pintó ha
adaptat al format de concert i di-
rigirà al teatre Eòlia de Barcelona
del 20 al 30 d’octubre.

El referent més proper de Nine
és el llargmetratge de Rob Marshall
protagonitzat per Daniel Day-Le-
wis, Nicole Kidman, Marion Coti-
llard, Penélope Cruz, Sofia Loren,
Kate Hudson i la cantant Fergie.
Contini té la crisi dels quaranta i la
profusió de dones que l’envolten
configuren una mirada calidos-
còpica a la seva personalitat. La
versió de Pintó centra l’atenció en
totes aquestes fèmines, que in-
terpreta una sola actriu, Mariona
Castillo, acompanyada d’un cor
format per Mònica Vives, Lu Fa-
brés i Bealia Guerra.

El muntatge va néixer quan
Castillo, que estava «fascinada»
pel potencial dramatúrgic de Nine,
va convidar Pintó a crear una ver-
sió per portar a l’escenari. Després
d’estrenar-lo la temporada pas-

sada a l’Eòlia, l’equipament de
l’Eixample el recuperarà el darrer
terç d’aquest mes d’octubre.

«La proposta és despullar com-
pletament l’escena i deixar nua l’ac-
triu», explica Pintó en la presen-

tació de l’espectacle: «només amb
un senzill mocador, Mariona Cas-
tillo es transforma en totes les do-
nes; només amb la seva veu, la
seva capacitat de transformació i
de joc i un piano que l’acompanya

tocat per Gustavo Llull», qui és el
director musical d’un muntatge en
el qual Ariadna Peya signa la co-
reografia. David Pintó també és el
director adjunt del musical Sca-
ramouche, en cartell al Victòria.
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David Pintó dirigeix una versió en concert
de l’espectacle «Nine» inspirat en Fellini
El manresà adapta l’obra estrenada a Broadway en una posada en escena a l‘Eòlia que protagonitza Mariona Castillo 

Fernando Pessoa va fer servir els
mateixos versos amb què Hamlet
va expressar el seu amor per Ofè-
lia per declarar-se a la jove meca-
nògrafa Ofélia Queiroz, que l’any
1919 treballava a l’oficina on l’au-
tor del Llibre del desassossec col·la-
borava de forma puntual i del qual
estava enamorada. La posterior
relació epistolar va generar un
gruix de centenars de cartes que no

es van fer públiques fins després de
la mort del poeta  i que són la base
de l’espectacle Estranha forma de
vida, que aquests dies dirigeix el
santvicentí Joan Maria Segura al
teatre El Maldà, de Barcelona. 

El text, la música i les projecci-
ons donen vida a un muntatge, in-
terpretat per Núria Cuyàs i Òscar
Jarque –autor, també, de la drama-

túrgia juntament amb Jèssica Rim-
blas–, que palesa l’estrany vincle
que va unir ambdós personatges.
Després de la bona acollida que va
tenir la temporada passada, torna
al Maldà una peça que es va con-
cebre com la unió de Pessoa i el
fado i que es va reorientar quan els

autors van saber que estava a punt
de publicar-se un recull amb la tra-
ducció al castellà de les cartes
d’Ofèlia. Tal com apunta Segura,
Pessoa, que patia per si embogia,
«va ser protagonista d’un amor ex-
cepcional i va viure una estranya
forma de vida».
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Joan Maria Segura torna al Maldà amb
una peça sobre l’amor de Pessoa
El director santvicentí

porta al teatre barceloní
«Estranha forma de vida»,
que va reeixir el curs passat



L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Eòlia. c. Bailèn, 23. Barcelo-
na. � DIES: del 20 al 30 d’octubre. De dijo-
us a dissabte, a les 20.30 h; diumenge, a les
18 h. � ENTRADES: 18 euros (16,50 euros,
anticipades). Venda a la pàgina web
www.teatreeolia.cat

NINE. LES DONES DE GUIDO CONTINI

L’ESPECTACLE

 LLOC: El Maldà. c. del Pi, 5. Barcelona.
� DIES: fins al 6 de novembre. Dissabte, a
les 21 h; diumenge, a les 19 h. � ENTRADES:
20 euros (14 euros a la pàgina web
www.elmalda.cat).

ESTRANHA FORMA DE VIDA

Núria Cuyàs i Òscar Jarque donen vida a Ofélia i Pessoa

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Les cantants de «Nine», Bealia Guerra, Lu Fabrés, Mariona Castillo i Mònica Vives (d’esquerra a dreta)
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