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Les aules estan enceses i ho cons-
taten les noves dramatúrgies 
que incideixen en els conflictes 
d’avui. Després de l’estrena re-
cent al Tantarantana de la co-
mèdia negra Primaris, de Carles 
Mallol, la Sala Beckett acull des 
d’avui fins al dia 20 una altra obra 
que torna a esprémer la violència 
a les aules i la perversió de les rela-
cions entre alumnes i professors: 
Reacció, de l’alemany Lutz Hüb-
ner, reconegut pel seu magisteri 
en el teatre juvenil.
 Amb direcció d’Òscar Molina, 
que va elogiar un text «sense mo-
ralina que sacseja profundament 
el públic i li llança preguntes», el 
muntatge confronta un adoles-
cent –Albert Carbó– amb la seva 
professora –Lídia Linuesa–, a qui 
demana que l’aprovi per gradu-
ar-se. Arran de la negativa, el noi 
arribarà als punys... Casualment, 
Carbó va ser alumne de Linuesa, 

que va exercir la docència en un 
col·legi de l’extraradi barceloní. 
«El vaig tenir des de petit i no pa-
rava, el feia fora sovint de la clas-
se», recorda l’actriu, que va patir 
«la ràbia» d’altres alumnes. «N’hi 
va haver un que em va destrossar 
el cotxe... Jo pensava que podia 
fer-los canviar, però vaig apren-
dre que un professor no pot fer-hi 
res, és tasca de la societat; de tots: 
pares, fills i professors».

S E N S E  D O G M A  /  A  r i t m e  d e 
Coldplay, el muntatge emfatit-
za, segons el director, «la veu de 
l’autor i dels actors». «He intentat 
potenciar l’escriptura dinàmica 
i hàbil de l’obra amb el nervi de 
les interpretacions», explica Mo-
lina, que alaba el teatre de Hüb-
ner, «capaç de posar el dit a la na-
fra sense fer dogma, i de desper-
tar l’interès de joves i adults».
  L’autor, present ahir a la 
Beckett, va criticar el sistema edu-
catiu alemany i sobretot les esco-
les de formació professional. «Els 
que hi van saben que el seu únic 
futur és l’exclusió social perquè 
no tindran oportunitats per for-
mar-se. I descarreguen la frustra-
ció en els professors. S’ha de can-
viar el sistema i espero que obres 
com aquesta hi ajudin». H
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La violència
a les aules 
arriba a la Sala 
Beckett amb 
‘Reacció’
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33 Lídia Linuesa i Albert Carbó.
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Entrades a dos euros 
per la Festa del cine

El públic d’aquest cap
de setmana tindrà rebaixa 
de dilluns a dimecres

OLGA PEREDA
MADRID

Petit premi per a totes les persones 
que continuen pagant per veure ci-
ne en pantalla gran. Els espectadors 
que vagin a les sales aquest cap de 
setmana rebran, juntament amb 
l’entrada, una acreditació que els 
permetrà anar al cine el dilluns 7, el 

dimarts 8 i el dimecres 9 per dos eu-
ros. Tret que la pel·lícula elegida si-
gui en 3D. En aquest cas, als dos eu-
ros s’hi sumarà el complement habi-
tual de les tres dimensions, encara 
que la decisió dependrà de cada sa-
la. És el que el sector anomena la Fes-
ta del Cine, una iniciativa copiada 
de França (on fa 25 anys que funci-
ona) que ara celebra la seva segona 
edició a Espanya. L’any passat es van 
despatxar 700.000 tiquets de preu 
reduït. Aquest any, l’objectiu de la 
festa –ideada per productors, distri-

buïdors i exhibidors– és arribar fins 
al milió. 
 A més a més de la possibilitat 
d’anar tres dies al cine per dos eu-
ros, cada acreditació comportarà un 
altre regalet: la visió gratuïta d’una 
pel·lícula a www.filmotech.com, 
amb un catàleg (on no hi ha cintes 
d’estrena recent) que arriba a les 
1.600 obres. El seu màxim respon-
sable, Enrique Cerezo, va assegurar 
que la Festa del Cine té per objectiu 
animar la gent a pagar per la cultu-
ra. Segons les seves dades, les descàr-
regues il·legals de cine multipliquen 
per quatre les compres d’entrades 
a les sales. El pessimisme s’estén al 
sector, malgrat que l’any 2009 la re-
captació als cines va augmentar un 
9% i els espectadors, un 2%. H

–¿Com serà el xou?
–Espero sorprendre. Hi faig de tot: 
canto, ballo, toco el piano... I el més 
important: intento llançar un mis-
satge optimista que inviti a disfru-
tar de la llibertat. És un element clau 
per al desenvolupament de l’ésser 
humà. Espero que la gent surti del 
concert amb ganes de viure, conten-
ta i amb l’emoció a flor de pell.
 
–A The element of freedom, el seu 
cinquè i últim disc, moltes cançons 

La diva del soul, que acaba 
d’anunciar el seu primer 
embaràs, presenta ‘The 
element of freedom’ al 
Sant Jordi (20.30 hores).

tracten de relacions amoroses.
–L’amor i les relacions entre els és-
sers humans són el més important 
que hi ha. Ens uneix perquè tots ho 
experimentem. Tots intentem rea-
litzar-nos en aquest terreny i hi ha 
unes quantes maneres d’entendre, 
sentir i viure l’amor i els sentiments 
que s’hi relacionen.

–La cançó Love is blind parla de no 
estar amb la persona correcta. ¿Ho 
fa per experiència pròpia? 
–No va d’això exactament. El  que hi 
dic és que l’amor no hauria de jutjar-
se perquè és una experiència indivi-
dual. No pots posar-te en l’amor dels 
altres, fins i tot el dels teus fills o en-
tre home i dona.

–Ens passem el dia fent-ho.
–És veritat. No podem evitar-ho, pe-
rò hauríem d’intentar-ho.

–Les lletres són més madures. 
¿Quanta autobiografia hi ha?
–He crescut musicalment i això es 
reflecteix en la meva manera d’ex-
pressar-me. La meva veu també ha 
madurat i és diferent. Algunes de les 
meves cançons són més personals, 
algunes altres es basen en coses que 
m’han explicat els amics o històries 
que he llegit i que m’emocionen. 

–¿És difícil evolucionar després d’un 
èxit tan impressionant com el del 
seu primer àlbum, que va llançar als 
20 anys?
–La relació entre públic i artista es 
basa en un equilibri delicat. Natural-
ment, la gent t’estima pel que saben 
de tu, pels teus discos anteriors, però 
també et volen veure créixer.

–¿Acceptarien un canvi radical d’Ali-
cia Keys?
–Un canvi molt radical podria 
descol·locar els meus seguidors, pe-
rò ningú no vol escoltar sempre la 
mateixa cançó. Com a artista he de 
mantenir una connexió amb el que 
he fet fins ara, però també he d’arris-
car i provar coses noves per continu-
ar evolucionant. I per això cal dur 
les antenes posades. Vaig fer el meu 
primer disc fa 10 anys. No puc oferir 
el mateix: jo he canviat i el meu pú-
blic, també.

–¿Prefereix anar de gira o gravar?
–Totes dues coses. Sortir de Nova 
York em permet veure cares noves 
i llocs diferents. Però és dur ser a 
la carretera, amb la maleta a sobre 
i lluny de casa. El que m’agrada de 
gravar un disc és poder ser a casa, 
sense moure’m i estar amb els meus. 
Disfruto amb aquesta estabilitat.

–Ha cantat amb Beyoncé l’enèrgi-
ca Put in a love song. I Beyoncé es 
va unir a Lady Gaga a Telephone. ¿El 
pas següent serà formar un trio?
–Seria una bogeria, però segur que 
ens divertiríem moltíssim. Per tant, 
no ho descarto.

–També ha cantat amb Alejandro 
Sanz i molts altres. ¿Què ha de tenir 
un artista per col·laborar-hi? 
–Hi ha d’haver una connexió i això 
es nota de seguida. A vegades creus 
que hi és, però no sorgeix res. Això 
no em preocupa. De tot s’aprèn. 

–Va estudiar piano. ¿Quins altres 
instruments li agradaria tocar?
–M’encantaria tocar la guitarra, 
que té més força que el piano. Tam-
bé m’atrau el violoncel. H

MARTA CERVERA
BARCELONA

Alicia Keys cantant i compositora R ACTUA AL SANT JORDI

ESTRELLA PRECOç 3 NOVA YORK, 1981 3 VA TRIOMFAR ALS 20 ANYS AMB ‘SONGS IN A MINOR’ 3 TÉ 12 GRAMMYS 

«He d’arriscar per 
continuar evolucionant»

EL PERIÓDICO

«Seria una bogeria 
cantar amb Beyoncé 
i Lady Gaga, però 
segur que ens 
divertiríem moltíssim»


