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ELS NENS DONEN LA SEVA OPINIÓ 

• Els més petits parlen de temes socials a '¿Hasta cuándo?'

Guillem Clua

LA FITXA
'¿Hasta cuándo?'
Local: Mercat de les Flors
Dates: Divendres, 25, i dissabte, 26, 21.00 hores. Diumenge, 27, 18.00
Preu: 19 euros

La multiculturalitat arriba a una de les cimeres d'aquest Fòrum amb l'espectacle ¿Hasta cuándo?, que
acull el Mercat de les Flors aquest cap de setmana. Es tracta d'un treball de creació de la companyia
Image Aiguë, que reuneix adults i nens de comunitats immigrants de Barcelona, París i Viena sobre
l'escenari amb l'objectiu de parlar dels avantatges i els problemes que planteja el melting pot en què
s'ha convertit la nostra societat.

El muntatge és fruit de dos anys de treball orquestrat per la directora Christiane Véricel i dos actors de la
seva companyia. Tots tres van buscar els nois protagonistes en diverses escoles, els van proposar jocs
teatrals amb la finalitat de recrear petites històries a partir de vivències quotidianes i, finalment, donar-
los forma a partir del coneixement mutu d'altres maneres d'entendre la vida, d'altres llenguatges, d'altres
races i religions. En paraules de la directora, "la representació teatral permet valorar aquestes
llengües i cultures. En escena són objecte d'una integració a un relat universal arrelat en
històries individuals i col.lectives".

Els adults han vestit els resultats d'aquells experiments escènics amb música, imatges projectades i, és
clar, un text de profundes conviccions socials, centrat en la petita frontera que separa l'amistat de
l'enfrontament en entorns multiculturals; la injustícia del repartiment de béns i la figura del nen com a
mediador de conflictes.

La companyia Image Aiguë va néixer el 1983 i de seguida es va veure seduïda per la potencialitat
dramatúrgica de l'entorn social de les grans urbs europees. El grup ha trobat en la realitat un sòlid
terreny d'inspiració, gràcies a la congregació de diferents sensibilitats que coincideixen amb les seves
preocupacions i que han aconseguit convertir la reivindicació social en una excepcional forma
d'expressió artística.
Nens que intervenen en l'obra ¿Hasta cuándo?, al Fòrum.
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