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«Creeps», de L’aviador, en sessions 
per escolars i públic a L’Estruch
L’obra de Lutz Hübner aborda la manipulació dels adolescents des dels mitjans

El julio l de l ’any passat 
un assaig obert de 
Creeps ja va mostrar 
el potencial d ’aquest 
muntatge multimèdia 
per a adolescents a 
càrrec de la innovadora 
companyia L’aviador.
Divendres va haver 
una funció pel públic, 
després d’un passi 
per 181 alumnes al 
migdia, seguit d ’un 
col·loqui.

C .GASCÓN

«No escrivim per a joves, sinó 
per a adults que encara no 
han assolit la majoria d ’edat». 
La frase és del jove drama
turg alemany, molt de moda al 
seu país i molt representat a 
Europa, Lutz Hübner. però la 
recorda sovint Miquel Àngel 
Raió, director de la compa
nyia L’Aviador, per parlar d ’uns 
muntatges que busquen reac
cions en el públic més jove. 
Més amb qüestions que amb 
lliçons de comportament.

L’actractiu de la companyia 
^es va tornar a posar de mani
fest divendres passat a L’Es
truch, la fàbrica de creació de 
les arts en viu municipal.

Assaig amb alumnes
El migdia es va oferir un assaig 
obert de Creeps davant de 105 
alumnes de I r  i 2n de Batxi
llerat escènic del Ferran Casa- 
blancas, 22 alumnes de l’ Insti
tut Sabadell (de I r  a 4t d ’ESO) 
i 54 alumnes de 3r d’ESO de 
l ’Institut Badia, a més dels 
respectius professors.

Les tres joves protagonistes
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Una escena de «Creeps», on tres noies es presenten a un càsting a la televisió

de Creeps es presenten a un 
càsting de presentadores a la 
televisió, però «al final desco
briran que la televisió és l’art 
de la manipulació i que res és 
mai allò que sembla».

Aquesta vegada L’Estruch 
va optar per una nova fórmula 
amb els escolars. Es van mos
trar dos fragments de l ’espec
tacle sense desvetllar el seu 
desenllaç i es va cloure amb 
un col·loqui en el qual els alum
nes van fer força preguntes, 
sobretot interessant-se sobre 
la formació dels actors joves 
com ells i sobre com havien 
arribat a ser professionals i a 
poder viure del teatre.

L’Estruch els va repartir vals 
per una entrada i la promoció 
va funcionar perquè una quin
zena van anar a la sessió del 
vespre pel públic, amb prop

Col·loqui amb prop de 200 escolars en l’assaig obert del migdia

«Una mirada 
frenètica i gèlida 
sobre la fragilitat 

dels adolescents»

d ’una setantena d ’especta
dors. L’Estruch ho valora molt 
positivament.

A ritme de Radiohead
La conclusió de Creeps és que 
«podem imaginar que les vides 
de les concursants ja no seran 
allò que eren: els seus som
nis hauran de canviar perquè 
elles hauran canviat». L’obra 
ve a ser «una mirada frenè
tica, potent i gèlida sobre la 
fragilitat dels adolescents i la 
necessitat potser del dolor per 
a abandonar un lloc vell i arri
bar a un lloc nou».

La protagonitzen Conchi 
Almeda, Júlia Truyol, Ann M. 
Perelló i Yasmina Espelosín 
(un dels rostres més joves de 
la televisiva El cor de la ciutat). 
Amb direcció, espai escènic i 
vídeo de Miquel Àngel Raió, 
l’obra vibra amb música elec
trònica, hip hop, Michael Jack- 
son i, com suggereix el títol, 
la cançó Creep del grup Ra
diohead ■

Nakany Kanté triunfa en 
la presentación de Slow 
Walk en Barcelona

c. c.

La cantante de Guinea 
Conakry residente en Saba
dell Nakany Kanté, todo un 
nuevo talento de la música 
africana hecha desde aquí, 
triunfó el pasado sábado en 
la fiesta de presentación del 
sello discográfico Slow Walk.

Con el objetivo de lanzar

las propuestas más actuales 
de raíz africana facturadas 
desde la órbita barcelonesa. 
Slow Walk reunió en la sala 
Marula Café del Gòtic de Bar
celona a Nakany Kanté, con 
su potente banda de sonidos 
mandinga, junto a unos con
tagiosos Masara Traoré, Alma 
Afrobeat Ensemble y Kwame 
Afrovibes ■

m
La cantante sabadellense Nakany Kanté, de origen guineano, el pasado sábado


