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‘Islam’, música i
poesia del Marroc

ENTRADES PER 4 EUROS

Splac presenta el
seu primer disc

DOBLE OBSEQUI

El disc es titula Splac , el grup
també es diu Splac i el seu estil és
splaquià. Coherència absoluta. El
duo Splac presenta avui el seu pri-
mer compacte al bar La Fira (Pro-
vença, 171). La seva música és fres-
ca, surrealista, poètica i irònica. Els
seus components, Joan i Pau Olivé,
són dos artistes en estat pur. Sen-
ten admiració pels primers cantau-
tors catalans, Sisa i Melodrama. És
una pista.

El Club ofereix 10 invitacions
dobles per assistir al concert, que
tindrà lloc a les nou del vespre. Els
guanyadors rebran, a més, el disc.
Els socis han de trucar al número
806.11.77.02 o enviar un SMS al
5522 amb la paraula clau Club2
(espai) i el nom i cognoms, fins a
les dues del migdia. A l’instant sa-
bran si han estat afortunats. Els
premiats es presentaran al lloc i
hora indicats, amb el DNI i la tar-
geta del Club.

33 Dos dels músics d’Islam.
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El festival internacional Entrecul-
tures, que se celebra del 17 al 26 de
novembre a Tortosa, congrega es-
pectacles teatrals de les cultures
jueva, musulmana i cristiana. La
mostra ja ha arribat a la tercera
edició i es troba en una línia de
públic ascendent –l’any passat es
va superar la xifra de 5.000 assis-
tents.

En aquesta ocasió, el Club del
Lector proposa un concert acom-
panyat de poesia. Es tracta d’Islam,
un projecte amb membres marro-
quins i catalans que redescobreix
l’agermanament del nostre país
amb la comunitat musulmana. Els
poetes Khalaladdin Rumi i Ibn Ara-
bi recitaran versos àrabs i l’Orques-
tra de Xauen interpretarà música
andalusina i cants devocionals
sufís del nord del Marroc.

Els titulars de la targeta del Club
del Lector poden veure Islam per
només quatre euros. La cita tindrà

lloc demà, dia 25 de novembre, a
les deu de la nit, al Teatre Audito-
ri Felip Pedrell (passeig de la Ribe-
ra, 11, de Tortosa). Hi ha un total
de 100 localitats disponibles per
aquest preu.

Els socis interessats en aquesta
oferta han de trucar al telèfon
902.10.40.15 (Tel-Entrada) i a l’ins-
tant sabran si han aconseguit
l’opció de compra. El preu no in-
clou les despeses de gestió.

33 La portada del llibre que regala el Club.
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El Club del Lector regala 30 exemplars del text de Patrick Süskind

La novel.la ‘El perfum’ reviu
amb l’estrena de la pel.lícula

UN CLÀSSIC DE LA LITERATURA CONTEMPORÀNIA

El Club del Lector va preestrenar
dimecres passat al cine Coliseum
la pel.lícula El perfum. Història d’un
assassí. Va ser una projecció d’al-
fombra vermella amb l’assis- tència
del director Tom Tykwer, l’actor
Ben Whishaw i l’actriu Rachel
Hurd-Wood. Psicologia, història,
ambients tètrics, seducció i intriga
són els principals ingredients de la
cinta. En el repartiment també hi
participen Dustin Hoffman i Alan
Rickman. La producció arriba avui
a les pantalles espanyoles amb 310
còpies.

El film, rodat en gran part a lo-
calitzacions de Barcelona i Girona,
és una adaptació d’El perfum, la po-
pular novel.la de Patrick Süskind,
que es va publicar per primera ve-
gada a Suïssa el 1985. Amb l’estre-
na de la pel.lícula, el llibre de Süs-
kind viu ara una segona joventut.
A Alemanya, per exemple, les ven-
des s’han reproduït d’una manera
sorprenent. S’han arribat a vendre
60.000 exemplars en un sol dia.
Una bogeria.

El personatge central de la
història és Jean-Baptiste Grenoui-
lle, un ésser especial amb un olfac-
te prodigiós. És capaç de percebre
totes les olors del món. La seva
infància està marcada per la sole-
dat i els ambients hostils. Abando-
nat a càrrec d’uns monjos, Jean-
Baptiste lluita contra les adversi-
tats i s’acaba convertint en un reco-
negut perfumista. Per crear les se-
ves fórmules magistrals ha d’assas-
sinar joves noies verges, obtenir els
seus fluids corporals i liquar les se-

ves olors més ín-
times.

Patrick Süs-
k i n d a c o n s e -
gueix una visió
àcida i pessimis-
t a d e l ’ é s s e r
humà en un lli-
bre que bri l la
per la seva savie-
sa, imaginació i
ritme narratiu.
El perfum és un
dels grans super-
vendes de tots
els temps.

L’autor del lli-
b r e v a n é i x e r
l’any 1949 a la
localitat bavare-
sa d’Ambach, a
Alemanya. La se-
va primera no-
vel.la, El perfum,
li va valer una
immediata noto-
rietat mundial.
L’autor també
ha escrit El con-
trabaix, El colom
i Tres històries i una consideració. Un
dels seus títols més populars és La
història del senyor Sömmer, un text
que ha estat portat al teatre per l’ac-
tor Pep Tosar. El monòleg es pot veu-
re actualment a la sala 1 del Club
Capitol, a Barcelona.

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
El Club del Lector regala 30 exem-
plars de la novel.la El perfume (Seix
Barral). Els socis interessats tenen

dues opcions de participació: tru-
car al telèfon 806.11.77.01 o enviar
un SMS al 5522 amb la paraula
clau Club1 (espai) i el nom com-
plet. Hi ha temps fins a aquesta
mitjanit. Els concursants sabran a
l’instant, a través del contestador o
d’un missatge escrit, si han resul-
tat afortunats. El premi es recollirà
el dia 27 de novembre a La Botiga
(Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i de 16 a
18 hores.
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‘PELS PÈLS’, jugant a detectius

DIRECCIÓ Abel Folk INTÈRPRETS

Eduard Farelo, Mercè Comes, Enric
Majó, Beth i Àlex Casanovas
TEATRE Borràs DIA 16 de novembre

En una superfashion perruqueria
del gaixample, Nacho i Sandra
atenen els seus clients, entre ells
la ja habitual Piluca i un estrany
individu que es diu Viciana i que,
pel que sembla, es vol arreglar els
cabells. Al pis de dalt hi viu la
propietària de l’edifici, una famo-
sa pianista que, tot d’un plegat,
apareix assassinada al saló de ca-
sa seva. Arriben llavors l’inspec-
tor Carmona i un mosso d’esqua-
dra disposats a portar a terme
una exhaustiva investigació en
què el públic no només actuarà
com a testimoni, sinó també com
a jutge, ja que, amb les seves pre-
guntes primer, i els seus vots des-
prés, decidiran finalment qui és
l’assassí.

La cosa té la seva gràcia i els
que estiguin disposats a formar
part del joc s’ho poden passar
molt bé, sobretot a partir del mo-
ment en què actors i espectadors
treballen conjuntament posant a
prova les seves aptituds per a la
improvisació i l’atreviment. Així

els primers es veuran obligats
no només a demostrar els seus
dots interpretatius, sinó
també la seva habilitat per li-
diar amb un públic que, a mà
alçada, tant fa gala d’una in-
quisitiva perspicàcia com de la
lògica més ruca.

Estrenada ja fa 20 anys a
Barcelona i abans als Estats
Units, torna ara de la mà
d’Abel Folk i G.J. Graells con-
venientment adaptada i actua-
litzada –s’hi introdueix, per
exemple, un programa ra-
diofònic conduït per Xavier
Grasset– amb la sana intenció
d’apostar per la comèdia d’am-
pli espectre.

Sense subtileses, una simple
trama com a punt de partida i
la presència d’uns personatges
molt tipificats –als quals, no
obstant, els intèrprets, sobre-
tot Enric Majó, Mercè Comas
i Eduard Farelo, saben dotar
d’un simpàtic i en algun mo-
ment hilarant atractiu–, Pels
pèls és una proposta que, al
marge del seu innecessari bi-
lingüisme, es configura com
un amè joc interactiu amb el
qual resulta fàcil connectar.<
< NÚRIA SÀBAT

33 Els actors del repartiment, en una imatge promocional.
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