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OPINIÓ

El perfil del personatgedel David
de Platea Jove buscava vacil·lar
el públic objectiu (joves) per tal
de fer-los trencar els prejudicis
sobre el que el teatre significava.
La veritat és que, com en tota
creació de personatges que faig,
simplement vaig haver d’exage-
rar una part de la meva persona-
litat, que en el context dels insti-
tuts generava una cosa nova, ja
que tot i haver treballat sempre
amb joves, encara no havia po-
gut desmadrar-meper les clas-
ses. Per a mi era una pujada d’a-
drenalina brutal: entrar a la clas-
se, saber que la majoria d’alum-
nes fliparien, poder-los provocar

i intentar crear una mica d’inte-
racció. Jo era un anunci humà in-
teractiu i els espais d’improvisa-
ció que a vegades es donaven
van ser simplement divertidís-
sims: caminar per sobre les tau-
les de classe, fer la presentació i,
acte seguit, tornar-la a repetir
per aclamació popular; que a la
fira de l’estudiant (que coordina-
va en aquella època) algú et re-
conegués i et demanés que li sig-
nessis el braç... Només em pene-
deixo que en el moment de crear
el personatge en una reunió del
Galliner ningú pensés en un
nom. A la presentació del cicle i
del personatge una periodista de
Regió7 va demanar pel nom i en
aquell moment em va agafar
amb els pixats al ventre! Nom?
Ehem... David.

ANUNCI HUMÀ
INTERACTIU

David Soldevila
Primer dinamitzador del cicle Platea Jove

Platea Jove va tancar tem-
porada el maig del 2013 amb
les entrades exhaurides a la
Sala Gran del teatre Kursaal.
Cube, de Kulbik Dance Com-
pany, va generar un entusias-
me que es palpava abans de l’i-
nici de l’espectacle. La jove
companyia, liderada per Juan
Carlos Kanga Valls, retorna
avui al mateix escenari amb un
nou projecte, Camins, estrenat

al Mercat de les Flors i amb el
qual faran gira per tot l’estat. 

Camins té una narrativa ple-
na de metàfores i deixa el final
obert. «Parla de la transfor-
mació de l’ésser humà i de
com té tendència a compli-
car-se la vida. Comença als
pobles, a través d’un viatge en
tren anem a la ciutat i entrem
en un pis que cada cop és més
petit, assolint una sensació
claustrofòbica. Som individus

marcats pel consumisme i la
lluita de poder. No és clar que
l’estat del benestar afavoreixi la
societat», explica Valls.

La reivindicació és la marca
del hip-hop, «que va néixer  al
carrer per eliminar la violència
física i s’ha transformat com a
forma d’inspirar artísticament.
Es porta cada cop més al teatre,
cosa que afavoreix els artistes
i també el públic». Valls, però,
parla del llenguatge Kulbik,

creat arran de l’evolució de la
companyia: «hem fet un pas
endavant en la tècnica, amb
una fusió entre moviment urbà
i contemporani, i  hem passat
de la pantomima al teatre ges-
tual donant forma a l’espai
amb alçades i volums». Els ba-
llarins de Kulbik tenen planter
a Musique, formació en la qual
hi ha els manresans Idoia Va-
llès, Sergio Quesada, Arnau
Planell i Tània Cornet.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Kulbik reivindica «Camins» dins de la societat

Kulbik, que es va donar a conèixer al concurs televisiu «Tú sí que vales», ja ha presentat al Kursaal «Cube» i ha participat en dues edicions de la Mediterrània
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L’ESPECTACLE

«Camins»

Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig
Pere III, 35. Manresa. Avui, a les 21 h.
Direcció i coreografia: Kanga Valls.
Intèrprets: Susana Ayllón, Manel Cabeza,
Carles Hernández, Kiko López, Sergi
Orduña, Isaac Suárez i Kanga Valls.
Dramatúrgia: Marc Muntserrat Drukker.
En col·laboració amb els coreògrafs: Seen,
Musa i William Castro. Entrades: 5 euros,
en el marc del cicle Platea Jove. Venda a
taquilles del Kursaal, 93 87236 36 i a la
pàgina web www.kursaal.cat. 

LES DADES DE PLATEA JOVE

 Evolució dels espectadors i de les funcions

 L’espectacle més vist
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