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■ Des del seu inesperat retorn
l’any , Sopa de Cabra encara
no ha baixat dels escenaris, i tam-
poc ho farà aquest . Els giro-
nins van anunciar ahir una nova
tanda de concerts amb un espec-
tacle «nou» de grans èxits. Una
gira curta que han batejat com
«Sopa de Cabra tanca el cercle» i
que els durà al Canet Rock, el Fes-
tival de Cadaqués, el Festival Por-
talblau de l’Escala o el Mirabet
Rock, entre d’altres. 

L’inici serà el  de maig amb
un concert a la carpa del Circ Cric
al Montseny. La banda també
aproitarà per visitar novament
les Balears i per actuar a València
després de molts anys sense fer-
ho. «No sabem en quin punt esta-
rem quan tornem a unir-nos, amb
la qual cosa airmo que aquesta
gira pot ser una de les millors de
la història dels Sopa», vaticina Jo-
sep Thió.

A «Sopa de Cabra Tanca el Cer-
cle», els gironins presentaran un
nou espectacle de grans èxits i ac-
tuaran a espais i festivals que, per
motius d'aforament o d’agenda,
no havien pogut visitar ni el 
ni el .

Segons Thió, «Sopa de Cabra
viu un dels seus millors moments,
tenim la maduresa que aporta
l’experiència de més de  anys de

trajectòria i la il·lusió i nervi d’una
banda de rock que es vol menjar
el món».

Una gira curta que començarà
el  de maig amb un concert molt
especial a la carpa del Circ Cric al
Montseny per a només  preso-
nes, on a més de descobrir el nou
espectacle també jugaran amb

elements tradicionals del circ.
Amb aquests concerts Sopa de

Cabra tancarà una etapa de tres
anys de recorregut que van iniciar
el  amb l’anunci del seu re-
torn i una sèrie de concerts (la gira
«...,,»). Després es va perllon-
gar, l’any següent, amb la publica-
ció del seu primer disc en  anys,

Cercles, i la gira homònima poste-
rior.

El  serà, doncs, el darrer
any de gira i de concerts del grup
abans de fer una aturada «per co-
mençar a plantejar un nou tre-
ball», segons han explicat en un
comunicat. Segons explica el líder
del grup, Gerard Quintana, «vam

estar sospesant durant molt
temps si continuar un any més de
gira o no; la veritat és que estem
molt còmodes a l'escenari, el pú-
blic ha respost als nostres con-
certs i teníem diverses propostes
sobre la taula que ens han fet tirar
endavant i gaudir d'un any més de
Sopa».

Els gironins anuncien una gira que començarà el 27 de maig a la carpa del Circ Cric al Montseny per a només 500 persones
Gerard Quintana afirma que se senten «molt còmodes» als escenaris i ha aprofitat les propostes que tenien sobre la taula

Sopa de Cabra seguirà un any més als
escenaris abans d'encarar un nou àlbum

Els integrants de Sopa de Cabra. DIARI DE GIRONA
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■Atalaya desembarca aquest dis-
sabte al Teatre Municipal de Giro-
na ( h) amb la seva aclamada
Marat/Sade, peça fonamental de
la dramatúrgia contemporània
escrita el  per Peter Weiss,
que ara retorna als escenaris grà-
cies a una coproducció del Grec
Barcelona i la prestigiosa com-
panyia sevillana de teatre d’inves-

tigació. L’obra, que en la seva es-
trena va omplir tres dies el Lliure
de Barcelona, arriba a Girona en
substitució d’un espectacle que
va caure del programa anunciat
del primer semestre del .

Marat/Sade resulta una festa
per als sentits pels més de vint te-
mes musicals interpretats en viu
per  actors que busquen el con-
tacte directe amb el públic.

El  es complirant  anys
del mític muntatge que d’aquest
texte emblemàtic del segle XX va
fer Adolfo Marsillach i que va in-
luir de manera determinant en el
teatre espanyol. 

Resulta de rabiosa actualitat la

seva consigna principal: «No hi ha
llibertat si no hi ha igualtat».

El mateix fundador i director
d’Atalaya, Ricardo Iniesta, irma
l’adaptació, direcció i dramatúr-
gia d’un espectacle amb un repar-
timent integrat per: Jerónimo Are-
nal, Manuel Asensio, Silvia Gar-
zón, Carmen Gallardo, Raúl Vera,
María Sanz, Lidia Mauduit i Raúl
Sirio.

L’obra planteja l’etern debat so-
bre si l’autèntica revolució és
col·lectiva o individual, a través
d’una trama sobre la persecució i
assassinat de Jean-Paul Marat re-
presentada per un grup teatral de
la casa de salut mental de Charen-
ton sota la direcció del Marquès
de Sade.

El muntatge d’Atalaya ha estat
celebrat pel públic de nombroses
ciutats on ja s’ha vist, entre elles
Barcelona, València, Sevilla, Mà-
laga, Valladolid, Cadis, Santiago,
Palència o Granada.

Atalaya desembarca al
municipal amb l’aclamat
espectacle «Marat/Sade»
La companyia sevillana de
teatre ofereix en viu més de vint
temes musicals amb nou actors
dirigits per Ricardo Iniesta

La XiFRa

30.000
El grup més venedor d’en-
trades per segon any
� La gira de presentació del
disc Cercles va dur Sopa de
Cabra a actuar a una vintena
de poblacions i va vendre més
de 30.000 entrades, cosa que
va convertir els gironins en el
grup català més venedor d’en-
trades per segon any consecu-
tiu. El 2016 també va servir
per celebrar els 30 anys de la
banda dalt els escenaris amb
una gira que els va dur per
primera vegada a Londres i els
va fer tornar a Madrid. 

Els actors d’Atalaya en una escena. FÉLIX VÁZQUEZ/ATALAYA


