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Porcupine Tree
SANT JORDI CLUB (20.00 HORES)

El quartet anglès liderat per Steve 
Wilson presenta el seu últim disc, 
‘The Incident’, un treball entre el 
folk, el metal i el rock.

El juràssic cobra vida a BCN en un 
espectacular xou de dinosaures

‘Walking with dinosaurs. The live experience’ es 
basa en la premiada sèrie homònima de la BBC

El muntatge, que arribarà al maig al Palau Sant 
Jordi, recrea criatures de dimensions i aspecte real

NATÀLIA FARRÉ
OSLO

A
mb la música in crescendo i 
amb gran expectació, apa-
reix una de les criatures 
més ferotges i temudes del 

juràssic: el Tyrannosaurux rex. Amb 
ell va una cria, i a l’escenari l’espe-
ren, en una actitud poc amigable, 
un Ankylosaurus i un Torosaurus. La ba-
ralla està servida: rugits, crits i esbu-
fecs. La mare aconsegueix defensar 
el seu cadell i els dos atacants es reti-
ren. Després arriba el moment més 
tendre i aplaudit de l’espectacle: les 
carícies i carantoines que es fan els 
dos Tyrannosaurus després de foragi-
tar el perill. És una de les moltes es-
cenes de Walking with dinosaurs. The 
live experience, una espectacular pro-
ducció teatral que recrea la història i 
l’evolució dels dinosaures durant els 
200 milions d’anys que van regnar a 
la Terra i que es podrà veure al Palau 
Sant Jordi, des del 4 fins al 9 de maig 
(les entrades ja estan a la venda).
 Els quatre dinosaures citats no 
són reals, però ho semblen. Igual 
que la resta de criatures que inter-
venen en la funció, 20 en total, que 
representen deu espècies diferents. 
Allosaurus, Branchisaurus, Utaphrap-
tors, Liliensternus... de dimensions na-
turals –el més gran sobrepassa els 
11 metres d’altura– que es mouen i 
actuen com ho feien les bèsti-
es de veritat en temps re-
mots. L’aspecte dels 

 Es tracta d’un espectacle per a 
tots els públics: «Cada franja d’edat 
hi veu coses diferents», apunta Alli 
Coyne, la directora del muntatge. 
Els nens no s’espanten. O s’espanten 
una mica però els encanta: «Quan 
surten de la sala rugeixen i intenten 
imitar el seu dinosaure preferit», 
explica Coyne. I tots, petits i grans, 
aprenen. Una de les gràcies de Wal-
king... és que s’assimilen coses noves 
«sense que te n’adonis», conclou la 
directora. 

GRANS XIFRES / De moment, l’espec-
tacle suma 4,4 milions d’especta-
dors des que va començar la seva gi-
ra a Austràlia, l’any 2007. Tot un èxit 
que, segons Coyne, es deu al fet que  
«els dinosaures són increïblement 
realistes». L’autenticitat és obra de 
Creature Production Company, una 
empresa australiana amb un equip 
d’animació que va necessitar un 
any, i un taller amb capacitat sufici-
ent per albergar un Boeing 747, per 
realitzar les criatures, a més de 130 
metres de manguera hidràulica i es-
puma, 300 metres de tela, mil me-
tres de cable, 200 litres de pintura, 
12 bateries de camió i 24 micropro-
cessadors per poder crear cada dino-
saure. H

animals és genuí i el període narrat 
se cenyeix a la veritat paleontològi-
ca i geològica. Walking with dinosaurs 
es basa en la premiada sèrie homòni-
ma de la BBC i ha comptat amb l’as-
sessorament de Tim Haines, el seu 
creador. 
 La història arrenca amb 
la gran extinció del 95% de 
les espècies del planeta que 
va tenir lloc fa 248 milions 
d’anys, continua amb l’apa-
rició dels dinosaures i aca-

ba amb la seva exterminació a cau-
sa del xoc que es va produir d’un me-
teorit amb la Terra, fa 65 milions 
d’anys. També hi ha temps per a con-
tinents que apareixen i desaparei-
xen, canvis mediambientals i erup-

cions volcàniques. El 
guia d’aquest 

v i a t g e  t a n 
apassionant 
é s  Huxley , 
un presump-

te paleontòleg 
que aquí en-
cara no se sap 

quin actor inter-
pretarà. 

33 Huxley, el narrador, davant d’un ‘Stegosaurus’ de 10,97 x 5,64 metres.

JOAN MARcUS 

REPRESENTACIÓ DE lA TERRA fA mIlIoNS D’ANyS

33 Tres exemplars 
d’‘Utahraptors’ en 
un moment de la 
funció.

J L’estructura dels dinosaures 
és d’acer i alumini. A l’interior hi 
ha espuma i el que els creadors 
anomenen bosses de múscul 
(una espècie de sacs plens de 
boles i similars a les bosses de 
llegums). També hi ha algunes 
zones inflades amb aire per 
poder aconseguir volum  
sense guanyar pes (les figures 
més grans passen de la tona i 
mitja). L’exterior està recobert 
de pell sintètica pintada 
i estampada a mà. No es 
proporcionen més detalls. «És 
un secret molt ben guardat», 
segons Alli Coyne.

J Els moviments també són 
molt reals, a més d’àgils. Les 
cinc criatures més petites 
les condueix un actor des de 
l’interior. La resta necessiten 
tres operaris cada una per  
poder executar tots els 
moviments: hi ha un conductor; 
un encarregat del cap, el cos i  
la cua; i un tercer que s’ocupa 
dels ulls, la boca i també dels 
sons. Tots estan en contacte per 
ràdio. 
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