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“L’amor és la cosa més subversiva que hi ha” 

Quintana projectant la veu sense 
forçar. Tan aviat com el repertori va 
anar subministrant peces noves 
com Sense treva i altres d’antigues 
com Si et quedes amb mi, es va fer evi-
dent que el grup i el públic havien fir-
mat un pacte: era una nit per gaudir-
la sense estridència. Quintana no va 
necessitar engrescar la gent perquè 
la complicitat ja venia de casa. Fent 
un exercici d’abstracció, era com si 
el Liceu fos el menjador de casa, un 
espai on tothom se sentia a gust. De 
fet, els Sopa van arribar a l’escenari 
travessant la platea, ben bé com si 
fossin els veïns que fas passar a ca-

sa. No es tractava tant de reviure la 
joventut com de retrobar-se amb 
uns vells amics i passar plegats una 
bona estona; bé, més de dues hores. 

Més que respecte, el Liceu impo-
sa protocols, com ara que el públic 
de platea no aixeca el cul de la bu-
taca i que és als pisos superiors on hi 
ha més moviment. Un altre és la po-
ca profunditat de l’escenari, perquè 
darrere el teló posterior descansa la 
infraestructura de l’òpera Otel·lo. 
Per tot això, el grup es mantenia en 
una disposició horitzontal, situat 
davant d’una pantalla panoràmica 
en la qual es projectaven vídeos; per 

exemple, un del Quartet Brossa, 
presència virtual en la cançó que va 
obrir la nit: Dolços plans.  

“L’amor és una de les coses més 
subversives que hi ha, molt més que 
la violència. Aquest país ha de ser un 
exemple d’amor. No hem de perdre 
el somriure”, va dir Quintana abans 
de cantar Si et quedes amb mi. I 
aquest tarannà va guiar el concert.  

“No ens calen líders!” 
Al cantant se’l veia relaxat i empà-
tic, tant amb el públic com amb la 
banda i amb els convidats especials: 
Xarim Aresté, que va tocar la guitar-
ra a El refugi i a la stoniana Sempre 
a prop, i Joana Serrat, que va can-
tar a duo Cercles. Quintana, atent al 
que passava més enllà de l’escenari, 
va saber avortar l’inici de Fugaç 
quan va notar que el públic tenia ga-
nes de cridar el nom del grup. I en 
altres moments va saber gestionar 
amb elegància tant l’emoció com la 
rauxa reivindicativa. La primera 
quan va recordar David Bowie o 
quan van tocar Seguirem somiant. 
La segona quan va fer un al·legat 
contra la violència i quan, després 
de Camins, va cridar: “No ens calen 
líders, cadascú és el seu líder!” 

Espolsant-se la nostàlgia de so-
bre, o deixant-la per als bisos, els 
Sopa de Cabra van aconseguir lligar 
les noves cançons amb peces com 
Els teus somnis, i algunes de les es-
trenes van reclamar un espai més 
destacat en el futur, sobretot On 
dorm l’amor, una balada d’aromes 
tavernaris que podria allargar-se 
sense cap problema.e

Jaume Peck Soler, Francesc Cuco Lisicic i Gerard Quintana en els primers compassos del 
concert que van oferir al Liceu i que va servir per inaugurar el festival Suite. CRISTINA CALDERER

Els Sopa de Cabra omplen el Gran Teatre del Liceu en el concert de presentació del disc ‘Cercles’
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Parking Shakespeare porta  
Schiller al centre cívic

no havia dirigit mai –comenta Ma-
llol, que sol dirigir obra pròpia–. Pe-
rò n’hem fet una adaptació. Els ban-
dits és una obra gran, de quatre ho-
res, i l’hem convertit en una obra de 
cambra de 80-85 minuts. I tant 
l’hem tocada que al final hem hagut 
de canviar-li el nom”. Les males per-
sones relata la convulsa història del 
Karl, a qui les maquinacions del seu 
germà Franz aboquen a una lluita 
revolucionària amb la qual, en el 
fons, no se sent identificat. “És una 
obra molt actual –apunta Mallol–. 
Parla de com el món ens porta a fer 
coses que en realitat no volem. Però 
no vol ser una crítica als revolucio-
naris. Més aviat diu que hem de can-
viar el món, però fer-ho de debò”.  

La ‘traïció’ de Mallol 
La versió de Mallol es pren tantes 
llibertats que, en un moment donat, 
la trama argumental deixa de ser la 
de Schiller. “Però vull pensar que en 
manté l’esperit”, s’excusa el drama-

Pep Garcia-Pascual, director artístic i intèrpret de 
l’obra Les males persones. PARKING SHAKESPEARE

turg, que confessa que ha intentat 
imitar l’estil literari de Schiller, tot 
barrejant-lo amb un llenguatge més 
actual. “No el podíem endolcir –diu 
Mallol–. És un text molt poètic, pe-
rò recitat per gent que passa un mo-
ment molt difícil”. La traïció de Ma-
llol a l’obra de Schiller arriba al punt 
d’introduir una mena de final feliç. 
“El nostre final invoca un compro-
mís amb el món i l’amor. Si el prota-
gonista no s’atreveix a ser un terro-
rista, que almenys s’atreveixi a esti-
mar, a fer alguna cosa”, explica. 

Pep Garcia-Pascual, director ar-
tístic i intèrpret, afronta amb il·lu-
sió el “repte” de convertir la sala ex-
positiva del centre cívic en un espai 
teatral, sense focus ni tècnics, i amb 
un escenari a peu de terra envoltat 
dels quadres de Dupain. “Vam in-
tentar establir un diàleg amb les 
obres, però no ens en vam sortir”, 
admet. “És evident que els actors 
hauran de fer moltes coses en l’obra, 
però aquesta és la gràcia”, diu. En un 
centre amb tanta vida com el del 
Parc-Sandaru, a més, és inevitable 
que passin coses. “Un dia vam haver 
de parar l’assaig perquè els d’infor-
màtica havien de sortir de classe”, 
recorda Garcia-Pascual.e 

TEATRE

Baixant les escales del Centre Cívic 
del Parc-Sandaru de Barcelona s’ar-
riba a una sala d’exposicions que 
acull des del 14 de gener la mostra 
God is a woman in love. Però des 
d’avui i fins al 6 de febrer, a més de 
les pintures de Claire James-Dupa-
in, la sala també servirà d’escenari i 
platea de les funcions de Les males 
persones, el nou muntatge de Par-
king Shakespeare. És el quart pro-
jecte sota teulada d’una companyia 
famosa pels muntatges estiuencs i a 
l’aire lliure de comèdies de Shakes-
peare, però que a l’hivern, amb la 
complicitat d’un director català, 
treu a passejar autors més moderns 
per escenaris no convencionals. 

A Les males persones el còmplice 
ha sigut Carles Mallol, que va deci-
dir adaptar lliurement Els bandits, 
de Schiller. “És un tipus de text que 
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Fa uns mesos Gerard 
Quintana explicava que 
no sabia com seria el con-
cert de presentació de 
Cercles al Liceu. Tenia 

clar que hi sonarien totes les can-
çons del nou disc de Sopa de Cabra, 
però dubtava si estructurar l’actua-
ció en dos blocs diferenciats o anar 
esquitxant el repertori amb clàssics 
de la banda. Finament, van triar la 
segona opció, la qual cosa transmet 
un propòsit: aquest retorn no signi-
fica una ruptura amb el passat sinó 
una continuïtat. Al cap i a la fi, ells 
són els mateixos músics, només que 
amb quants anys més, com bona 
part del públic que ahir va omplir el 
Liceu en la inauguració de la segona 
edició del festival Suite. Hi predo-
minaven els que van ser joves als 90 
i que avui mantenen la fidelitat a un 
grup que es va presentar amb cinc 
històrics, Quintana, Josep Thió, 
Cuco Lisicic, Jaume Soler i Pep 
Bosch, més el pomelo Ricard Sohn i 
el productor Valen Nieto (Raydi-
baum), que ahir fa fer de teclista, 
percussionista i guitarrista. 

Decidit el format, el repte princi-
pal era encertar-la amb el to. El cli-
ma de Cercles, més dolç, va manar 
des del principi, fent que tot plegat 
fluís sense estripades i en un asse-
nyat equilibri en el diàleg entre la 
guitarra acústica i l’elèctrica, i amb 
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Estrena  
El grup gironí 
va tocar  
les deu 
cançons del 
nou disc


