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Primera fila    icult
El primer espectacle teatral del canal infantil 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

«P
er a un teatrer veterà i 
fet en mil batalles, la 
sala plena de nens 
amb els ulls brillants i 

la boca oberta és mel! #super3elmusi-
cal». Així d’entusiasmat es mostrava 
Joan Lluís Bozzo, director artístic de 
Dagoll Dagom, fa uns dies en el seu 
compte de Twitter amb l’últim treball 
escènic en què la companyia s’ha em-
barcat, Super3: el musical. De la mà de Te-
levisió de Catalunya –el singular mari-
datge ja va passar la prova de foc amb 
La família irreal–, Dagoll Dagom fa pu-
jar ara un altre clan, molt menys gam-
berro i políticament més correcte que 
el polac, a l’escenari del Teatre Victòria 
(on compartirà espai amb La família...). 
Demà diumenge (12.30 hores) tindrà 
lloc l’estrena oficial, amb una alfom-
bra vermella per la qual desfilaran ac-
tors de La Riera, Crackòvia i Polònia i al-
tres cares famoses de TV-3.
 L’espectacle, de 50 minuts, és una 
«història terrorífica», segons Dani Ló-
pez, director executiu del xou (jun-
tament amb Dani Reyes i Anna Rosa 
Cisquella) i responsable del canal Su-
per3. Però que ningú, sobretot els pa-
res, s’espanti. L’obra es manté fidel 
a l’esperit súper i els moments d’hu-
mor i aventura són presents al llarg 

L’embruix del

Els populars personatges 
de TVC participen en un 
musical al Teatre Victòria

de la trama. «La Família del Super3 és 
una sitcom, on l’humor és un element 
molt important per reforçar missat-
ges i per transmetre una sèrie de va-
lors», recalca López, de cara a des-
terrar infundats temors paterns. El 
muntatge tampoc traeix la línia edi-
torial del canal infantil, en què con-
ceptes com «l’amistat, la solidaritat 
i l’esforç» formen part del manual de 
capçalera.
 Des del minut u, la Lila (Ester Váz-
quez), la Pati Pla (Neus Ballbé), en Pau 
(Joan Valentí), l’Àlex (Berta Erran-
do), en Fluski (Albert Ausellé), el Sr. 
Pla (Domènec de Guzmán Ciscar) i en 
Rick (David Marcé) es fiquen tota la 
platea menuda a la butxaca sota els 
acords de la cançó Uh! Oh! No tinc por!, 
crit de guerra d’una de les últimes 
Festes dels Súpers. A partir d’aquest 
moment, els personatges desgranen 
una dotzena de cançons extretes de 
l’últim àlbum, Connectem (disc d’or), 
i dels tres anteriors, Benvinguts al club, 
Anem a veure món i Uh! Oh! No tinc por! 
Himnes infantils com Superaventura, 
Kuku Mamba, Sóc així i Tots som Súpers 
(la traca final) aconsegueixen aixecar 
els més petits dels seus seients, ansio-
sos per ajudar els seus herois a allibe-
rar l’aranya Mildred, la peluda mas-
cota de la Lila, que ha estat segresta-
da pel malvat Sr. Pla.

Super3

J La Família del Super3, 
liderada per la Lila, 
s’embarca en una nova 
aventura per rescatar 
l’aranya Mildred. El sr. 
Pla i el seu esbirro, en 
Rick, no els ho posaran 
gens fàcil. Tots dos es 
vesteixen de gala per 
acollir al seu castell els 
il·lustres convidats. 
«¡Prepareu-vos per 
viure la pitjor aventura 
de la vostra vida!», els 
adverteix el sr. Pla.

    ELS PROTAGONISTES

Àlex
«El castell no té una 
explicació totalment 
científica»

Pati Pla
«Sort que estic en 
forma i m’alimento 
bé. M’ajudarà»

lila
«No tinc por, però els 
súpers ens hauran 
d’ajudar»

Pau
«És brutal viure les 
noves aventures, 
malgrat el ‘cangueli’»

Sr. Pla
«La família dels rarets 
cauran a la trampa, 
ha, ha, ha»

Fluski
«Una megaestrella 
com jo ara està en 
el seu ambient»

Rick
«Pla és tan malvat 
que no imagino 
millor guia que ell»
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	 L’escenografia	combina	ele-
ments	teatrals	i	audiovisuals	(una	
pantalla	de	fons	acull	projeccions)	
per	recrear	un	castell	embruixat,	
on	no	falten	llums	tènues,	ombres	
sospitoses	i	una	o	altra	sorpresa.	
«És	una	història	única	i	exclusiva	
que	només	es	podrà	veure	al	tea-
tre»,	adverteix	López	als	súpers. 

ABSÈNCIA DESTACADA //	El	que	sí	que	
han	de	saber	els	més	d’un	milió	de	
socis	del	Club	Super3	és	que	en	Roc	
no	participa	en	aquesta	aventura:	
un	compromís	laboral	de	l’actor	
que	l’interpreta,	Ferran	Vilajosa-
na,	ho	ha	impedit.	Per	a	més	d’un	
nen	aquesta	notícia	ha	estat	com	
una	galleda	d’aigua	freda,	d’acord	
amb	el	que	s’ha	vist	en	un	dels	pri-
mers	assajos	generals. «Si	falta	ell,	
és	com	si	faltessin	tots»,	es	queixa	
en	Marcel,	de	9	anys,	encara	que	
s’afanya	a	afegir	que	els	seus	perso-
natges	preferits	ho	fan	«com	mai».	
Amb	una	gràcia	que	fa	caure	d’es-
quena,	afegeix	que	la	funció	a	la	
qual	acaba	d’assistir	li	ha	ensenyat	
que	«en	la	vida	no	s’ha	de	tenir	por	
de	res».	I	a	manera	de	llibre	d’auto-

ajuda	assegura:	«Sempre	s’ha	de	
tirar	endavant».	La	Bet,	de	7	anys,	
es	desfà	en	elogis	per	l’Àlex,	la	llu-
meneres	del	grup: «És	inventora	
com	jo».	Tal	qual.	El	seu	pare	ho	
corrobora:	al	seu	taller	d’escultu-
ra	la	menuda	hi	munta	coets	i	tam-
bé	rodes.
	 Al	voltant	de	30	persones	figu-
ren	en	els	crèdits	d’aquesta	obra	
–entre	els	quals	hi	ha	actors	com	
Nina,	Marc	Parrot	i	Àngels	Gonya-
lons–	proposada	pel	mateix	Boz-
zo,	que	és	un	fan	confés	del	Su-
per3.	La	TV	autonòmica	es	va	enfi-
lar	al	carro	«sense	dubtar-ho	ni	un	
moment».	«A	la	tele	tot	passa	molt	
ràpid,	però	aquí	has	de	focalitzar	
moments	i	escoltar	el	públic»,	co-
menta	López,	a	manera	de	man-
tra.	Les	funcions	són	els	caps	de	set-
mana	(dissabtes,	12.00	i	16.30;	diu-
menges,	12.00),	encara	que	s’han	
programat	representacions	du-
rant	les	vacances	escolars,	amb	
preus	que	oscil-
len	entre	els	15	i	
els	25	euros.	H

Vegeu el vídeo de la 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

Dagoll Dagom i 
TV-3 coprodueixen 
un muntatge que 
combina terror, 
humor i aventures

Una dotzena de 
cançons incloses 
en els discos del 
programa componen 
l’espectacle 

UNA PROPOSTA PRENADALENCA FORA DEL MÉS COMÚ

Es	diu	que	quan	arriben	els	fills	s’ha	
de	deixar	tot,	però	hi	ha	una	genera-
ció	de	pares	que	no	està	disposada,	
per	exemple,	a	deixar	d’escoltar	músi-
ca	en	directe.	I	que	miren	de	transme-
tre	aquesta	passió	als	seus	fills	a	tra-
vés	d’activitats	com	les	organitzades	
per	minimúsica	i,	ara	a	punt	d’estre-
nar	edició	hivernal,	el	SónarKids.	Una	
gran	oportunitat	perquè	els	xavals	
descobreixin	les	bondats	de	la	músi-
ca	–electrònica,	per	ser	concrets–	de	
forma	feliçment	interactiva.
	 Des	d’avui	fins	dilluns,	en	el	marc	
de	les	activitats	de	Nadal	a	CosmoCai-
xa,	la	divisió	infantil	de	Sónar	oferi-
rà	música	i	activitats	–o,	com	prefe-
reix	dir	la	coordinadora	Astrid	Rous-
se,	«experiències creatives»–	a	nens	
amb	ganes	de	descobrir,	que	són	tots.	
Les	propostes	estan	creades	per	artis-
tes	molt	Sónar,	a	vegades	per	petició	
de	SónarKids,	altres	vegades	per	vo-
luntat	pròpia	dels	artistes.	«En l’an-
terior edició, Busy P [productor	elec-
tro	francès] va demanar actuar aquí 
perquè havia de ser pare al cap d’uns 
mesos»,	assegura	Rousse.	«Va estar al 
Port de la Selva, a la Costa Brava, i va 
ser un gran èxit».
	 L’edició	que	comença	avui	s’es-
tructura	en	tres	ganxos	principals.	
El	que	crida	més	l’atenció	és	el	xou	
de	robots	lluminosos	BR2	–represen-
tacions	a	les	13.00	i	les	18.00	hores,	
4	euros–	de	la	companyia	de	dansa	
Brodas	Bros,	coneguda	de	SónarKids.	
L’Auditori	de	CosmoCaixa	es	queda-

rà	a	les	fosques	per	traslladar-nos	al	
fosc	any	2222,	quan	la	llum	del	sol	ja	
no	arriba	a	la	Terra	per	culpa	del	can-
vi	climàtic.	Els	robots	de	Brodas	Bros	
emeten	una	llum	màgica	que	cura	
qualsevol	mal.	I	a	més	a	més,	ballen. 
«Ens interessa Brodas Bros perquè 
és un grup molt empàtic»,	comenta	
Rousse, «que sap establir una gran 
connexió amb el públic. I això és el 
principal per a nosaltres: la interac-
ció, el joc. Que aquesta edició es des-
envolupi en un museu com el Cosmo-
Caixa ajuda en aquest sentit; un en-
torn com aquest encaixa bé amb la 
idea d’experiència creativa».

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Petita electrònica
El SónarKids, el Sónar per a nens, inicia des d’avui fins dilluns 
a CosmoCaixa una edició hivernal amb actuacions, música i tallers

instruments,	hi	juguen	i	creen	can-
çons	amb	l’ajuda	de	Guillamino.	«Jo 
puc introduir alguns elements, com 
el vocodificador, però són ells els que 
creen els temes, essencialment».

Petita orquestra

La	tercera	proposta	arriba	a	càrrec	
de	la	Barcelona	Laptop	Orchestra,	
que	formen	professors	i	alumnes	
de	l’Escola	Superior	de	Música	de	
Catalunya	i	investigadors	del	Mu-
sic	Technology	Group	(Universitat	
Pompeu	Fabra).	En	els	seus	tallers	
–Aula	Delta,	11.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00	i	18.00	hores–	
els	nens	podran	crear	instruments	
i	tocar-los	de	forma	intuïtiva;	tocar	
un	piano	polifònic	dibuixat	sobre	
un	cartró;	o	fer	que	les	verdures	pro-
dueixin	sons	sorprenents.	La	idea	és	
crear	una	espècie	de	petita	orques-
tra	d’instruments	que	estiguin	con-
nectats	entre	si.	
	 «En aquest cas, va ser l’orques-
tra la que es va acostar a nosaltres», 
explica	Rousse. «Cada vegada són 
més els artistes que ho fan, i des de 
tot el món. Es nota que hem tingut 
fills i volem fer coses en què ells pu-
guin participar».	¿De	manera	que	no	
fa	falta	abandonar	el	circuit	de	mú-
sica	en	directe	quan	s’escolta	el	pri-
mer	xerroteig?	«Hi ha pares, consu-
midors habituals de cultura, que no 
volen canviar els seus hàbits. I fent 
això beneficien els fills. Es transme-
ten totes aquestes passions de ma-
nera natural». H 

	 Els	nens	que	visitin	SonarKids	no	
solament	descobriran	música,	sinó	
també	el	prodigi	de	crear-la	ells	ma-
teixos.	Com	el	2010,	l’iconoclasta	pro-
ductor	barceloní	Guillamino	dirigirà	
els	xavals	en	un	taller	del	qual	sol	sor-
tir	música	suggestiva.	«I no necessà-
riament lluminosa», diu	el	mestre	de	
cerimònies.	«Només quan el nen can-
ta i s’escolta una veu, diries clarament 
que això és obra d’un nen». Els	partici-
pants	al	taller	0&gt;100	–Àgora,	repre-
sentacions	a	les	12.00	i	les	17.00	ho-
res,	4	€	només	nens–	porten	els	seus	

33 Una imatge del xou de robots lluminosos ‘BR2’ de la companyia de dansa Brodas Bros.
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Brodas Bros, 
Guillamino i la 
Barcelona Laptop 
Orchestra actuaran 
en la cita musical

A ls	títols	de	crèdit	de	La gran-
de bellezza,	la	pel·lícula	de	
Paolo Sorrentino,	s’hi	pot	

llegir:	«El	llibre	L’aparell humà,	de	
Jep	Gambardella,	s’ha	de	conside-
rar	com	a	part	de	la	història	del	
film	i	no	s’ha	publicat	mai».	És	un	
aclariment	útil,	perquè	quan	
surts	del	cine,	et	vénen	ganes	de	
buscar	el	llibre.	Jep	Gambardella	
és	el	protagonista	de	la	història,	
un	escriptor	del	no	que	podria	ha-
ver	sortit	a	Bartleby y compañía,	
d’Enrique Vila-Matas.	Fa	40	anys	
va	publicar	una	novel·la	d’èxit,	
L’aparell humà,	i	des	d’aleshores	
no	ha	tornat	a	escriure	ficció.	Ve-
iem	que	fa	entrevistes	incisives,	
menja	risotto	reescalfat	(perquè	és	
més	bo)	amb	la	directora	del	seu	
diari	i	la	seva	única	disciplina	és	
sortir	cada	nit	i	beure	fins	que	
s’embarbussa	(llavors	li	torna	
l’accent	napolità).	
							L’esplèndida	pel·lícula	de	Sor-
rentino	es	pot	entendre	com	un	
catàleg	de	les	raons	que	fan	que	el	
gran	Gambardella	no	hagi	tornat	
a	escriure.	El	decorat	de	fons	és	la	
vida	cultural	de	Roma,	amb	una	
alta	societat	decadent,	que	adora	
les	impostures	i	balla	a	ritme	de	
Rafaella Carrà	versionada	pel	DJ	

de	moda.	Gambardella	fuma	i	es	
passeja	per	aquests	ambients	
amb	les	mans	al	darrere,	amb	la	
calma	del	qui	observa	des	de	fora	
i	al	mateix	temps	sap	que	n’és	un	
element	central.	El	seu	privilegi	
és	que	parla	sense	embuts	i	se	l’es-
colten.	Roma,	avui,	entenem,	són	
pedres	i	bòtox,	una	combinació	
que	no	afavoreix	precisament	la	
creativitat.	Quan	li	pregunten	si	
escriurà	una	altra	novel·la,	Jep	
Gambardella	diu:	«Mira	aquestes	
cares.	Aquesta	ciutat,	aquesta	
gent.	Aquesta	és	la	meva	vida:	el	
no-res.	Flaubert	volia	escriure	un	
llibre	sobre	el	no-res	i	no	se’n	va	
sortir.	Vols	dir	que	me’n	sortiria	
jo?».
						A	través	de	Gambardella,	dels	
seus	amics	i	d’un	amor	d’última	
hora,	Sorrentino	fa	un	retrat	mera-
vellós	de	Roma.	Amb	aires	de	Felli-
ni,	construeix	escenes	fantàsti-
ques,	hilarants	i	ridícules,	com	la	
girafa	dins	el	Colosseu	o	com	el	
cardenal	que	només	sap	parlar	de	
receptes	de	cuina.	Veient	la	pel-
lícula	vaig	pensar,	i	és	un	elogi:	
«Tant	de	bo	que	no	s’acabi	mai».	H

L’últim d’en 
Gambardella

JORDI

Puntí

A ‘La grande 
bellezza’, Sorrentino 
fa un retrat 
meravellós de Roma
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