
 L’hotel Carlemany de Girona va acollir ahir a la tarda l’acte de presentació
del llibre Els germans Wallace i la màscara del faraó, el darrer volum d’una
saga firmada per l’empresari i escriptor Sisu Lagares, amb il·lustracions d’Àlex
Santaló. L’acte va comptar amb la participació del periodista Jordi Grau.

Sisu Lagares presenta llibre a l’hotel Carlemany
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■Toti Soler i Gemma Humet han
portat finalment en forma de disc
l'estreta col·laboració que han
sembrat els últims anys a dalt dels
escenaris, i ho fan amb un conjunt
de cançons «de tota la vida». Així
defineixen els cantants el seu nou
disc Petita Festa, que va sortir el
passat divendres, i que combina
cançons d'Ovidi Montllor, can-
çons franceses, i del propi Soler o
del seu pare. Totes amb la veu
d'Humet i la guitarra de Soler,
«sense més artificis», assegura la
parella artística. «És un disc dife-
rent perquè la Gemma li dona
aquesta joventut i alegria que a mi
potser ja se m'acaba», ha explicat
el cantant del que és el seu è

disc. Per Humet és el tercer disc
de la seva carrera, amb el que bus-
ca «emocionar» en lloc de buscar
el «súper virtuosisme». 

«És cançó de tota la vida, cançó
pelada, cançó catalana, francesa.
Cançó sense temps, de sempre»,
diu Toti Soler. La cançó Homenat-
ge a Teresad'Ovidi Montllor ence-
ta el disc, que té el cantautor va-
lencià com a figura principal. So-
ler va acompanyar durant  anys
Montllor, i arran de l'homenatge
que va fer-ne pels  anys de la
seva mort, tenien ja molt material
gravat amb Humet.  «Jo no ho ha-
via sortit gens de l'ou quan vaig
conèixer en Toti. Ell em va donar
les primeres oportunitats bones
de tocar a llocs que per edat no
m'haurien tocat», ha dit Humet. I
de les set cançons que ja tenien
gravades, n'han afegit deu per
completar un repertori que inclou
també temes d'autors francesos
com Leo Ferré, George Brassens,
Jacques Brel i Boris Vian.

Toti Soler i Gemma
Humet  homenatgen 
la música «de sempre»
Vuit anys de col·laboracions
culminen amb «Petita Festa»,
un disc «sense artificis» en el
qual recorden Ovidi Montllor
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N i són dibuixos animats, ni
és només una reinterpre-
tació de l’estètica de l’ex-

pressionisme alemany ni, per
molt que el públic vegi diàlegs en
forma de bafarada, és simplement
una novel·la gràfica en moviment
i a escala real... el que proposa la
companyia  s’assembla a tot
i no s’assembla a res o, si més no,
a res del que es veu normalment
als teatres. 

Si l’any passat es van estrenar a
Temporada Alta amb Golem, un
al·legat contra l’esclavatge tecno-
lògic, els britànics han tornat ara
al Canal de Salt amb The animals
and children took the streets, un

conte negre, molt negre, sobre un
barri marginal infestat d’una pla-
ga de cuques... i de nens irats que
campen a plaer per uns carrers
que s’han fet seus. 

L’espectacle, un dels muntatges
ideats per Suzanne Andrade i Paul
Barritt més aclamats a escala in-
ternacional, aborda des d’aquest
món propi ple humor, jocs gràfics
i crítica social la història d’un dis-
tricte convertit en «el queixal cor-
cat de la ciutat» i de la revolta
d’una banda infantil capaç de se-
grestar el gat de l’alcalde per recla-
mar «millors condicions de vida i
una XBox» i prou temuda pels
adults per engegar la maquinària

institucional per exterminar-la o,
almenys, sedar-la. 

Tot, en setanta minuts delicio-
sos de música en directe, estètica
de cinema mut i actors que inte-
ractuen amb personatges dibui-
xats i espais sobreimpresos en
grans pantalles, perquè els  tres
llenços que es conformen el de-
corat es transformen en una esca-
la de veïns més que rònega, una
botiga de segona mà que es no-
dreix dels botins dels robatoris o,
fins i tot, dormitoris vistos des
d’un pla zenital, per mostrar el
personatge estirat al llit dormint,
però també tot el que passa dins
els seus somnis. 

En aquest cau de desesperan-
ça, estampats de lleopard, vanda-
lisme i olor de fregit, tres actrius
amb la cara pintada de blanc i
ganyotes de mim posen rostre als
personatges que s’enfronten a la
revolució de la mainada cadascun
a la seva manera, des d’un encan-
tador i solitari conserge amb ex-
pressió permanentment espanta-
da a una eixerida nouvinguda que
aspira sense èxit a solucionar-ho
tot amb collages i collarets de ma-
carrons. 

La combinació d’aquest cúmul
d’elements és màgica per a l’es-
pectador i desoladora per als per-
sonatges, que malden per fugir
d’aquest antre tronat on tot passa
en dues dimensions i, mentre els
rics són cada cop més rics, la mi-
seria no toca mai fons.  

Els carrers seran sempre dels nens
CRITICA
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Alba Carmona
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«THE ANIMALS AND CHILDREN TOOK
THE STREETS»

Creació: 1927. Escriptura i direcció:
Suzanne Andrade. Pel·lícula, animació i
disseny: Paul Barritt. Intèrprets:
Rowena Lennon Genevieve i Dunne
Felicity Sparks. Música: Lilian Henley.
D 9 de novembre. El Canal




