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Cultura d'esperit nadalenc
La redacció de Reusdigital.cat us proposa un seguit de recomanacions
cinematogràfiques, musicals i literàries per a les festes

Nicole Kidman a «Eyes wide shut», una de les nostres recomanacions culturals de Nadal | Cedida

Aquest cap de setmana celebrem Nadal i des de Reusdigital.cat ens fa il·lusió recomanar-vos tres
propostes culturals relacionades, d'alguna manera, amb aquesta festivitat. Esperem que les
gaudiu!
Marc Busquets recomana "Eyes wide shut"
No és la típica pel·lícula de Nadal, ni de bon tros, però el seu context és el de les festes. Obra
pòstuma d'Stanley Kubrick, Eyes wide shut disecciona la parella tradicional (i per extensió, la
família) per analitzar els camins del desig sexual femení, i la fragilitat (i toxicitat) de l'orgull masculí.
Ja el rodatge de la pel·lícula va aixecar una gran expectació, per la fama del director (meticulós fins
a l'extenuació) i per la seva parella protagonista, llavors també fora de la pantalla, formada per
Tom Cruise i Nicole Kidman. Passés el que passés a l'estudi, el cas és que poc temps més
tard es van separar.
Si bé alguns crítics van assenyalar Eyes wide shut com un Kubrick menor, conté moltíssims
elements d'interès que el converteixen en un film imprescindible dels 90. Hi ha molts dels
elements característics del seu estil: l'ambient opressiu, una estètica pensada fins al detall i un
tractament de la llum (precisament, a través dels llums nadalencs de cases, botigues i carrers)
simplement excepcional. Pareu atenció igualment a l'ús que el director fa dels colors blau i
vermell. Mentre el primer simbolitza la puresa, posem per cas, el segon és la manifestació de la
luxúria. Kubrick els contraposa primer, per després barrejar-los, un cop la pel·lícula subratlla el
caos emocional del seu protagonista.
No és un drama eròtic, com se la va voler vendre en el moment de la seva estrena (les escenes
de l'orgia van ser comentadíssimes), sinó un exercici reflexiu de vegades contradictori sobre l'amor
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romàntic i el desig, que no van pas pel mateix camí. La lectura del desenllaç potser sí que és
conservadora, però això no resta intencionalitat a una pel·lícula que desmunta, entre altres, el
concepte que molts tenen sobre la fidelitat a la parella.
Eyes wide shut és inclosa al catàleg de Netflix.

Alba Cartanyà proposa una xerrada per aprendre a fer bons regals
La professora de Filosofia Jennifer Rothschild explica en una TED Talk com fer un bon regal, a
través de tres conceptes clau: la intenció, l'objecte i l'efecte. Nadal és l'època de regals per
excel·lència i, abans de gastar-nos diners comprant qualsevol cosa, és interessant pensar en
l'altra persona i en què li pot fer il·lusió. A través d'exemples il·lustratius i entenedors, Rothschild
va combinant els tres elements per fer-nos veure com s'han de conjugar, i quins resultats es
poden desencadenar.
En definitiva, és una xerrada reflexiva que intenta ensenyar com ser bones "regaladores" i, així,
canviar l'estrès i la pressió que pot suposar haver de fer un regal; per l'alegria i l'emoció de ser
detallistes.

Marià Arbonès recomana les nadales de Sufjan Stevens
Sufjan Stevens (Detroit, Estats Units, 1975) està realment fascinat amb Nadal. Des de fa molts
anys, compon cançons nadalenques amb què obsequia amics i familiars. Moltes les ha inclòs en
treballs seus; en concret, a Songs for Christmas (2006) i Silver & Gold: Songs for Christmas
Volumes 6-10 (2012), dues capses compilatòries amb un bon nombre de peces, entre les quals hi
ha reinterpretacions de clàssics i originals.
De totes elles, trio, per recomanar-vos aquest cap de setmana especial, Justice Delivers Its Gift,
una cançó i un vídeo allunyats dels tòpics nadalencs que mostren, com en moltes altres cançons
seves, que el Nadal d'aquest home està més a prop dels malsons i de la melangia, com és
aquest cas, que de l'ambient edulcorat. La cançó és una versió de la nadala Silver & Gold de
Johnny Marks, i Sufjan Stevens hi parla de recuperar la joventut perduda per les banalitats.
Que tingueu unes bones festes!
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