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El dramaturg i director Jordi
Prat estrena al Temporada Alta
Requiem for Evita, un musical po-
lièdric que reflexiona sobre la fe i
la recerca d'una raó de ser en allò
intangible. 

Els seus protagonistes, tres per-
sonatges humils, professen una
gran devoció i idolatren cada set-
mana la figura de la política ar-
gentina. 

La missa, el rèquiem, transita
entre les lectures de l'autobiogra-
fia La razón de mi vida i també les
cançons que els personatges can-
ten en aquesta celebració parti-
cular. 

Coples, tangos i altres temes
més irreverents (Jesucrist Super-
star) es mesclen en aquesta devo-
ció cega que va més enllà de l'es-
cenari i fa que el públic prengui
part de l'espectacle. Bé sigui can-
tant, bé sigui atrevint-se a com-
partir amb els protagonistes un
plat de mongeta perona; això sí,
després de descobrir d'on els ve el
nom.

L'escenari té la il·luminació tè-
nue de les espelmes, tal com es va
mostrar ahir en una mostra per als
periodistes a la Sala La Planeta de
Girona. Al centre hi ha un altar ple
de flors i fotos d'Eva Perón. En un

costat, una taula amb un crucifix
i elements de litúrgia. I a l'altra ban-
da, un piano. 

L'escena recrea el soterrani on,
setmana rere setmana, tres per-
sonatges es reuneixen per celebrar
una missa particular. Tots ells ido-
latren Perón, llegeixen fragments
de la seva autobiografia i canten
passatges de la seva vida. 

Simplement, per una qüestió de
fe; pel motiu que els impulsa a ser
qui són.

Jordi Prat destaca que «al final
de l'obra hi ha un petit monòleg
que diu: 'La fe hauria de servir per

omplir els buits de l'ànima'; i és
precisament això», concreta el di-
rector. 

A Prat, la figura de la política ar-
gentina no li és desconeguda.
Amb Eva Perón, de Copi, que va di-
rigir al Teatre Lliure, ja va llegir molt
sobre ella. Aquest cop s'envolta
dels actors Anna Moliner, Jordi
Vidal i Andreu Gallén.

«Avui dia hi ha qui creu en
Messi o Miley Cyrus i no passa res»,
reflexiona Prat, que vol trencar el
«prejudici» que envolta el record
de Perón. L’obra s’escenificarà
demà dissabte a La Planeta.
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J. Prat estrena un musical
polièdric sobre la fe centrat
en la devoció a Eva Perón
«Requiem for Evita» inclou cobles, tangos i temes més irreverents

(«Jesucrist Superestar») que busquen la complicitat del públic
�

El festival Temporada Alta estrena aquest dissabte, per primera vegada en català, una de les comèdies més

exitoses dels darrers anys, Art, de Yasmina Reza. L'espectacle, que es farà al Teatre Municipal de Girona, compta amb

la direcció de Miquel Gorriz i la interpretació de tres dels actors catalans més destacats: Pere Arquillué, Francesc Orella

i Lluís Villanueva. Conjuntar un text com Art amb un trio d'actors de la seva talla és, segons el director, un aval per

poder satisfer el públic. «El millor que té Art és que la gent sempre té ganes de tornar-la a veure, tot i que sigui amb

actors diferents», diu Gorriz. L'obra és una de les produccions més esperades del festival, que després es podrà veure

al Teatre Goya de Barcelona. S’han programat sis funcions i pràcticament totes han esgotat les entrades. 
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Temporada Alta estrena «Art» per primer cop en català
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Una escena del musical. 
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