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TEATRE!DaniMateo va ac-
ceptar l’oferiment de l’alcalde
deValència, JoanRibó, de
portar al Palau de laMúsica
l’espectacleNunca os olvida-
remos, que havia de represen-
tar ambRaúlCimas i José
JuanVaquero al teatreOlym-
pia i que havia estat suspès
després queEspanya 2000, un
partit d’extremadreta, llancés
amenaces contra la sala arran
de la polèmica pel número en
què l’humorista es vamocar
amb la bandera. / Agències

DaniMateoportarà
la seva obra suspesa
al PalaudeValència

El festival
L’Alternativa
exhibirà 200 films

FESTIVAL!L’Alternativa, el
Festival deCinema Indepen-
dent deBarcelona que co-
mença demà, oferirà 200
pel·lícules de realitzadors de
més de 30 països. Els diferents
cicles es repartiran al CCCB,
la Filmoteca deCatalunya, el
cinemaZumzeig i l’espai
Nook. El film que l’inaugurarà
oficialment seràEntre dos
aguas, d’Isaki Lacuesta, di-
lluns, i el clausurarà In praise
is nothing, de BorisMitic, el
diumenge 18. /X.Mojal

Noudisc digital
en directe
de Sopa deCabra

MÚSICA!Sopa de Cabra ha
publicat avui un nou disc en
directe que des d’aquesta
passada mitjanit ja es pot
escoltar a les plataformes
digitals. Titulat La nit dels
Sopa, el volum recull majori-
tàriament el concert que van
oferir el 9 de desembre del
2017 al pavelló de Fontajau de
Girona dins de la primera
edició de la seva proposta
La Nit del Sopa, emmarcat
dins del festival Temporada
Alta. / Redacció

PANORAMA

Els britànics 1927 tornen a Salt amb el seu teatre expressionista en un conte sobre la desigualtat

La rebel·lió delsnenspobres
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Els han comparat amb
Tim Burton i David
Lynch, però també els
podrien haver situat al

mónexpressionistadel’Alemanya
d’entreguerres, cabarets inclosos,
oaldelcinemamutdeBusterKea-
ton i Chaplin: de fet, el nom d’a-
questa companyia teatral és l’any
de la primera pel·lícula sonora, El
cantor de jazz. Són els britànics
1927,SuzanneAndrade iPaulBar-
ritt, i el seu teatre, en què els
actors interactuen amb fabuloses
videoprojeccions, va triomfar al
Liceu ambuna versió fascinant de
l’òpera La flauta màgica i ha con-
quistat el públic del Temporada
Alta amb Golem. I avui i demà
els1927tornenalfestival–alteatre
ElCanaldeSalt–ambTheanimals
and children took to the streets, el
seu segon muntatge, que els va
catapultar definitivament a la fa-
ma. Un conte negre, irònic, dis-
tòpic, ambientat enunbarri, enun
món, profundament desigual,
amb aldarulls de bandes de nens i
caos social.
Andrade explica que l’obra va

néixer de la unió de moltes idees
inconnexes: “La història d’un nen
de 8 anys hiperactiu, entremaliat,

divertit i imaginatiu que era trac-
tat amb Ritalín, i vaig veure els
forts efectes del medicament en
ell”. “I tambéensva inspirarveure
la divisió que hi està havent a l’est
de Londres i que ara és realment
extrema entre rics i pobres. Hi ha
àrees d’una completa segregació
on l’elit viu una vida a part de l’al-
tra gentmentrehiha retalladesde
serveis essencials per a molts. Ai-
xòva crear elmónd’aquest espec-
tacle, a què s’afegeix un altre ele-

ment:arribaràunadonabeninten-
cionada, dolça i encantadora de
classemitjana permirar demillo-
rar-los la vida tot animantelsnens
a ferartesania”, explica l’actriu.
Peròlescosesnomilloraran.Ihi

haurà una revolució. “Els nens
d’aquesta àreadeprimidamirenal
voltant, a les zones gentrificades,
veuen el que tenen i no entenen
perquèellsnohopodentenir.Ico-
mencenunarebel·lió.Vamescollir
nens per a la rebel·lió primer per-
què sempre estan a la mercè del
queelsadultsdecideixinperaells,
i també perquè el món que creem
comaadults téun impacteenells i
no tenen veu per parlar del que
voldrien. I, a més a més, estàvem
interessats en el crit inarticulat de
ràbia,depeticiód’ajuda,quepodi-
enrepresentaraquestesbandesde
nens, a les quals vam donar una
cançó molt brechtiana en la seva
revolta”, afegeix Andrade, que re-
coneixqueésel seumuntatgemés
polític. “Almenys és l’únic amb
unacríticaalMorningstar, eldiari
socialistabritànic”, diu, i somriu.

És un espectacle que defineix
com un conte de fades distòpic
ambunto“divertit iunamicafosci
brut”. Té lloc en un barri lúgubre
i amb paneroles, un espai que re-
presenten amb un llenguatge tec-
nològic molt més simple del que
utilitzen ara. “Ara aquestes tècni-
ques semblen velles, encantado-
res, artesanals. Tot sembla més
lent, com descobrint el que fem.
Peròésqueelprogramadesotenia
quatre utilitats; els d’ara, cente-
nars. Aleshores no teníem diners
per comprar res –sospira rient– i,
malgrataixò,permoltséselnostre
millorespectacle”.
Es tracta d’un muntatge per al

qualvancreardosfinals, ielpúblic
en podia escollir un: “L’idealista i
esperançat i el realista. Però tot-
hom sempre volia l’idealista”. El
vaneliminar: “Vamdecidirqueno
valia que tothom sortís com si tot
estigués lligat i tot fos agradable i
net.Eramésinteressantdeixar-ho
unamica espatllat i, amb sort, que
la gent pensés quèpot fer per can-
viar les coses”, conclou.!

TEMPORADA ALTA

Una escena deThe animals and children took to the streets, que avui es presenta a El Canal de Salt

“L’est de Londres,
on hi ha una divisió
extrema entre rics i
pobres, va inspirar
el nostremuntatge”

PauRoca porta a
Girona un èxit
d’Edimburg

!Ha estat un text molt
cobejat als escenaris cata-
lans, i l’actor Pau Roca se
l’ha ficat a la butxaca:
presenta avui i demà a la
sala La Planeta de Giro-
na, dins del Temporada
Alta, Les coses excepcio-
nals, una comèdia de
DuncanMacmillan que
s’ha convertit en un èxit
global des que es va es-
trenar al Fringe d’Edim-
burg. Una obra amb una
llista de coses que fan que
la vida valgui la pena i
que parla del que estem
disposats a fer pels que
estimem. Des del dia 15 es
representarà al Club
Capitol barceloní.


