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rriba l’època que tots els infants es converteixen en
especialistes d’on trobar les millors joguines als mi-
llors preus, en les millors botigues. I te’ls trobes, dis-
cutint i analitzant la jugada, amb aspecte d’inspector

implacable de jocs, cercant la ganga de la seva vida. I els pares,
acollonits, esperant que Ses Majestats no hagin de carregar en
els sacs l’últim model de la Play, que té més edicions que l’Enci-
clopèdia Britànica. Abans, quan veies a la tele un anunci de jo-
guines, per exemple, el fort dels llavors clicks de Famobil o el
vaixell pirata solcant el Carib a la banyera d’un pis, i llegies en
un raconet: «valorado en más de 5.000 pesetas», ja et posaves a
tremolar.

Ara et parlen de la Patrulla canina, uns animalons tunejats que
van amb control remot i que són una mena de joves lluitadors ca-
nins contra els dolents del carrer, liderats per un nen trempat. No
pot faltar l’univers de La Guerra de les galàxies, ja saben que és més
inacabable que la sèrie de televisió Cuéntame, que a banda de re-
crear l’eterna lluita del bé i el mal, de la llum de la República con-
tra la foscor de la dictadura del mal, a banda de regalar-nos una
mena de religió tova i d’autoajuda amb allò de la força, «la fuerza
está en tí», dels cavallers Jedi, ens ven una cohort inacabable d’an-
dròmines, com l’espasa làser de coloraines, del color que vulguis.
Tenim també un unicorn de peluix, de nom Starlily, que fa gaire-
bé un centenar de moviments, responent als reclams del nen. Està
bé que el peluix torni, encara que aquest és un animaló lluminós
força caret, i pel que es veu,  molt màgic. L’univers Frozen també
el tenim a la moda, un any més, provinent d’un país glaçat a on les
princeses bones només les poden rescatar del seu cor de gel amb
la força d’un petó d’amor. La princesa Elsa ara se’ns ha fet cantant,
i canta a les nenes en idiomes llatins occidentals, del francès al por-
tuguès. Tornar a tocar les joguines, en lloc de fondre-s’hi en una
pantalla, és positiu. Com també està bé que tornin jocs de tota la
vida, amb materials clàssics com la fusta o la llauna, per ense ny-
ar-nos que la imaginació no té límits. Els jocs formen part del dia
a dia dels infants, i sense adonar-se’n, conformaran la seva educació
sentimental, com han conformat la nostra. Els pares rejoveneixen
jugant amb els nens i recuperen reialmes que creien oblidats. Per
això el millor regal que podem fer als nostres nens és compartir amb
ells aquests moments de joc, diversió i imaginació. En això ens po-
den ajudar el Pare Noel o Ses Majestats, però el temps, les ganes
de compartir i tornar a ser nens, aquests instants màgics, són fei-
na nostra.

A

a primera vegada
que vaig veure La
 guerra de les galàxies
va ser en un efímer

cinema de les Planes d’Hostoles.
Era el primer cop que entrava en
una sala i això devia contribuir
decisivament al seu impacte,
però més enllà d’aquesta prime-

ra presa de contacte recordo
dues sensacions: la inquietud de
voler saber com era el rostre que
s’amagava rere la màscara de
Darth Vader, i el desig infantil
que, quan fos gran, les naus X-
Wing dels rebels existissin per
poder pilotar-ne una. La pervi-
vència de la saga galàctica es
basa, precisament, en anècdotes
com aquesta, perquè hi ha en
aquella mirada astorada una lla-
vor de la teva manera de veure el
cinema i, en conseqüència, el
món. A mesura que creixes, des-
cobreixes que la teva percepció
és compartida, perquè Star Wars
és patrimoni de molta més gent,
i acabes adonant-te que forma
part de la cultura que t’ha vist
néixer. Estableixes, doncs, un
vincle molt directe entre la teva
identitat creativa i l’imaginari de
la saga, perquè al capdavall con-
tinues essent aquell aspirant a
pilot a la recerca de la resolució
d’un enigma. Digues-n’hi Vader,

digues-n’hi tu mateix. Un bon
dia, ets pare i assisteixes, absolu-
tament meravellat, a un procés
gairebé idèntic amb el teu fill.
Tu, que ja estàs al costat fosc de
la vida adulta, el veus al·lucinant
amb les mateixes galàxies molt,
molt llunyanes. Com a les pel·lí-
cules, el fill salva el pare de les
seves obscuritats, i convergiu en
un mateix univers que defineix
el que tu eres i el que ell serà. El
nen segueix el seu propi patró:
s’entusiasma amb les espases là-
ser, s’enamora de la princesa
Leia i queda fascinat pel que se-
ria el seu sogre en cas de casar-
s’hi, Vader. Tu, pilot de X-Wing,
tens un Vader a casa. I protago-
nitzeu grans batallades imaginà-
ries en què les edats es difumi-
nen. És per això que aquest di-
vendres no només s’estrena El
despertar de la Força: aquest di-
vendres celebrem una unió en-
tre generacions que marcarà la
mirada de futurs cinèfils.   

L

empre que vaig a
veure un espectacle
que acaba amb so-
cial, comunitari o in-

clusiu hi vaig amb el cor encon-
git. Al meu parer, en els especta-
cles –del que sigui: teatre, músi-
ca, dansa, és igual– que no són
professionals hi ha un risc: que
els participants –si són adults;
els nens són un altre món– facin
el ridícul i el públic s’ho passi
malament. Però abans de tirar-
me pedres deixeu-me explicar.
Crec que tothom té la capacitat i
el dret de pujar a un escenari per
mostrar què sap fer. Tothom,
sense cap excepció. D’això van
els espectacles socials, comuni-
taris o inclusius. Però també
penso que si ens ho creiem de
veritat, els que pugen a l’escenari

hi han de fer alguna cosa digna.
Més ambiciosa, menys, és igual;
cadascú dintre de les seves pos-
sibilitats –i de possibilitats tots
en tenim–. Però que sigui sem-
pre digna. Que el públic no passi
vergonya i, sobretot, que no sigui
humiliant per a ningú. Si això no
s’aconsegueix –i si heu anat a
veure més de dos espectacles in-
clusius sabeu que a vegades pas-
sa– tot plegat es converteix en
pura condescendència i la inclu-
sió se’n va a fer punyetes. Mante-
nir aquesta dignitat és el que
mostra el respecte autèntic cap
als participants. I la tasca –difícil,
immensa, imprescindible– dels
professors, directors, organitza-
dors o qui sigui que condueixi
aquests espectacles és la d’acon-
seguir que el públic s’ho passi
bé –de veritat– i que els partici-
pats en surtin amb el cap ben alt.
Aquí hi caben tots els nivells, del
zero a l’infinit. Es tracta només
de fer una cosa treballada, que
tingui en compte els punts dèbils
i els punts forts dels participants

perquè tothom s’hi pugui lluir i
ningú no se senti incòmode. Es
tracta de respecte cap a les per-
sones que s’exposen al públic.

Pensava tot això abans d’entrar
a veure Calidoscòpics, l’espectacle
de creació comunitària mostra fi-
nal del projecte Salt en Dansa, or-
ganitzat per l’Ajuntament de Salt i
el Nou Espiral i dirigit per la Cia.
Las Lolas. Hi vaig anar diumenge
passat, al teatre El Canal, perquè
n’havia d’escriure un article per
una revista de Salt i uns segons
abans que comencés l’espectacle,
amb l’escenari fosc, pensava «que
m’agradi, si us plau, que m’agradi
i que no passi vergonya, perquè si
no tindré un problema». Llum tè-
nue. Una quinzena de dones i un
sol home asseguts ens cadires re-
partides per un escenari sobri i
molt efectiu. Pantalons negres i
parts de dalt de colors vius. L’ho-
me comença a marcar un ritme i
aquí comença tot. Jocs de veus, im-
provisació, coreografies molt ben
fetes i sabates, moltes sabates, que
donen molt de joc. La llum d’un fo-
cus cau a sobre una dona que es
posa molt lentament un abric a
l’estil Humphrey Bogart amb una
contundència que ens deixa a tots
impressionats. Complicitats, mol-
ta presència i un espectacle de
quaranta minuts que passa en un
sospir. Em va agradar –gràcies,
Senyor–, em va agradar molt. Tot
això de la dignitat va quedar com
un pensament ridícul perquè van
fer moltíssim més que salvar-la.
Visca els projectes comunitaris
ben fets, i visca la dansa!

S

Helena Boadas

SALT EN DANSA

«Si ens ho creiem de
veritat, els que pugen a
l’escenari hi han de fer
alguna cosa digna»

Pep Prieto

GALÀXIES

«Celebrem una unió entre
generacions que marcarà la
mirada de futurs cinèfils»

Opinió
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