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Cabo San Roque 
estrena a Salt el 
seu ‘Torn de nit’

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
ls sons d’una fàbrica de ga·
letes enmig de la negra nit, 
amb la planta de producció 
en marxa a càrrec d’un ope·

rari vigilant, i amb la seva simfonia 
de pistons, vàlvules, politges, mo·
tors i cintes transportadores, inspi·
ren i alimenten l’aventura de Torn de 
nit, la nova proposta de la formació 
barcelonina Cabo San Roque. Subti·

tulada com a Serenata per a l’orques-
tra mecànica, s’estrenarà demà al Te·
atre de Salt (21.00 hores), en el marc 
de la programació del festival Tem·
porada Alta.
 Cabo San Roque fa vuit anys 
que perfecciona un discurs musi·
cal i plàstic que ha demostrat anar 
més enllà de l’ocurrència simpàti·
ca i de l’efecte sorpresa. La seva uti·
lització de vells instruments i mà·
quines que produeixen tota mena 
de sons, ja siguin reciclades o inven·
tades, està, cada vegada més, al ser·
vei d’un ideal de fons, un imaginari 
evocador. El seu món és subtil, com 
van mostrar en l’últim espectacle, 
La caixeta, on fabulaven a partir de 
la troballa, en un contenidor de car·

El grup presentarà 
demà un complex 
muntatge a partir dels 
sons d’una fàbrica

rer de Barcelona, d’un paquet de pel·
lícules domèstiques de súper·8 d’au·
tor desconegut. El reciclatge se situa 
a l’arrel del grup, però la seva funció 
no és recreativa: és el dispositiu que 
activa la nostra fantasia. 
 Ara, Torn de nit incideix en aques·
ta idea de convertir en misteriós un 
material d’aparença obsoleta que, 
d’una altra manera, hauria tingut 
un destí poc èpic. L’origen del pro·
jecte està en el desmantellament 
d’una petita fàbrica de galetes de 
Granollers que s’havia mantingut 
activa durant 25 anys. Els músics 
van rescatar les peces d’una línia 
completa de producció i la van re·
construir, amb l’ajuda d’antics tre·
balladors, amb finalitats renovades: 
extreure sons del seu bosc de motors 
i dispositius. 

 La nova proposta, la més sofisti·
cada en què fins ara s’ha embarcat 
Cabo San Roque, planteja una fabu·
lació a partir de la recreació de l’am·
bient nocturn de la fàbrica. El so de 
les màquines cruixint entre silencis 
i ombres, extrapolat a instruments 
de vent, corda i percussió connec·
tats als mecanismes, i amb la inclu·
sió de veus en off dels antics treballa·
dors. El grup ha estat un parell de 
setmanes instal·lat al Teatre de Salt 
per tal de posar a punt el muntatge 
in situ.

ROBÒTICA I IL·LUSIONISME / Si bé molts 
grups de pop i rock presumeixen 
dels seus orígens en garatges i clubs, 
Cabo San Roque va néixer, segons 
paraules seves, com una «orques·
tra de sala i menjador». Té tres dis·

cos publicats (l’últim és Música a mà-
quina, del 2008), però on expressa 
plenament el seu missatge és a l’es·
cenari. Els seus concerts, i no no·
més això sinó també performances a 
mig camí entre les vinyetes del pro·
fessor Franz de Copenhaguen i l’il·
lusionisme, l’han convertit en un 
grup adaptable a tota mena de cir·
cuits: festivals de música, teatre, ti·
telles i exhibicions de robòtica l’han 
acollit amb naturalitat.
 A Torn de nit, Cabo San Roque en 
firma la composició, interpreta·
ció, escenografia, producció (aques·
ta, en tàndem amb Temporada Al·
ta) i filmacions paral·leles. A més, és 
clar, de la tutela i posada en marxa 
d’aquesta cadena de muntatge in·
dustrial que només amb la presèn·
cia física presagia un espectacle. H

33Els components de Cabo San Roque, amb la seva peculiar bateria d’‘instruments’.
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Després de 12 anys de trajectòria, 
la companyia Animalario ha fet un 
pas endavant i ha fixat la mirada 
en William Shakespeare. Adaptar 
una obra del dramaturg més relle·
vant de la història gairebé és una re·
vàlida de què no es pot escapar cap 
grup teatral de renom. I Animala·
rio ha començat per Tito Andróni-
co, una de les peces més violentes i 
sagnants de Shakespeare, i menys 
representades. Una de les versions 
més recordades és la d’Àlex Rigola 
el 2001, que va ser una de les seves 
primeres grans produccions.
 El Tito Andrónico d’Animalario 
arriba avui (21.00 hores) al Tea·
tre Municipal de Girona després 
de l’estrena en l’últim festival de 
Mèrida. L’obra, escrita l’any 1593 

selva d’animals salvatges que es de·
voren entre ells».
 En aquesta guerra familiar nin·
gú s’escapa d’una crueltat extrema 
fins a extrems insuportables, que 
inclouen antropofàgia, amputaci·
ons, esquarteraments... «El tracte 
que fa Shakespeare de l’ésser hu·
mà és tan cruel com els seus per·
sonatges», explica Lima, que veu 
en l’escriptura de l’autor, en la se·
va manera de narrar, en la ironia, 
l’única escletxa d’esperança. «Com 
es diu Tito Andrónico és l’alternativa 
a tanta brutalitat», sentencia. 

Àpat familiar

Lima ha disposat un espai escènic 
amb un àpat familiar com a idea 
bàsica, i escenari de tota la crueltat 
d’una obra que disposa de música 
en directe a càrrec d’un violoncel i 
una trompeta.
 Alberto San Juan (Titus Andrò·
nic) encapçala un elenc de 10 ac·
tors integrat per noms habituals 
de la companyia madrilenya com 
ara Javier Gutiérrez i Nathalie Po·
za, amb altres destacats com ara 
Enric Benavent i Fernando Cayo. 
San Juan fa un parèntesi en la seva 
intervenció a l’Urtain que progra·
ma el Romea, una altra producció 
d’Animalario, per a aquesta única 
funció del clàssic de Shakespeare 
al Temporada Alta. H

El grup madrileny mostra a Girona la seva primera 
adaptació d’una peça del genial dramaturg

Animalario mira 
Shakespeare

i punt de partida d’altres tragèdies 
posteriors de Shakespeare, recull 
la història fictícia del general ro·
mà Titus, de tornada a casa després 
d’una guerra amb els gots del Nord, 

L’OFERTA TEATRAL

en què ha perdut diversos fills, co·
sa que desencadena una espiral de 
venjança. Andrés Lima, director ha·
bitual dels muntatges d’Animala·
rio, defineix aquesta tragèdia famili·
ar com «un banquet de sang, en una 

‘Tito Andrónico’, obra 
primerenca de l’autor, 
és una de les seves 
tragèdies més violentes 
i menys representades


