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DISSABTE 1 DE FEBRER

BARCELONA
● A les 12 h, Portal de l’Àngel,
plaça de Pi i Sunyer, cobla Ma-
rinada
● A les 18 h, Auditori, cobla

Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
(concert)

DIUMENGE 2

BADALONA
● A les 12 h, la Rambla, cobla
Marinada

BARCELONA
● A les 12 h, pla de la Catedral,
cobla Popular
● A les 12 h, plaça de Can

Fabra, amb la cobla Contempo-
rània
● A les 18 h, pl. de Sant Jaume,
cobla Baix Llobregat

CABESTANY
● A les 11.30 h, pl. d’Oriola

● A les 15.30 h, Centre Cultural,
cobles Tres Vents i Ciutat de Gi-
rona (aplec)

AgendadeSardanes Òscar Igual

SALOU
● A les 12 h, pg. de Jaume I,

cobla Reus Jove

SANT JUST DESVERN
● A les 12 h, parc del Parador,
cobla Rambles

SANT POL DE MAR
● A les 12 h, pl. d’Anselm, cobla
Sant Jordi- Ciutat de Barcelona

SANTA SUSANNA
● A les 18 h, Pavelló d’Esports,
cobla Selvamar

ElComentari
Pep Blay

Una companyia de
Broadway ha com-
prat els drets per a la

realització d’un musical
basat en un videoclip: Thri-
ller, de Michael Jackson.
Tan aviat com ho he sabut,
he buscat informació per
saber com es pot convertir
la trama d’una cançó de sis
minuts que es va allargar al
seu moment com a curtme-
tratge de catorze minuts, en
una hora i mitja o dues d’es-
pectacle. ¿Ho ompliran amb
cançons i fragments de la
vida de Michael Jackson?
Diuen que l’artista hi col·la-
borarà amb algun tema,
com Off the wall... ¿Torna-
ran els judicis i les polèmi-
ques? No, el productor
James Nederlander no vol
jugar amb foc i afirma que
serà una paròdia del simple
argument de terror que
protagonitzava el popular
artista blanc-i-negre: noia
coneix noi, s’enamoren a
l’instant i ell es converteix
en home-llop. Francament,
no ho veig clar: si no s’ho in-
venten tot de nou, no sé pas
com estiraran la història. El
mateix director assegura

Un musical que fa por
que serà “una versió més
llarga i més profunda”,
terme, aquest, que fa patir
una mica. ¿Donaran trans-
cendència i rerefons filosò-
fic al videoclip de Michael
Jackson? Què volen dir amb
això de la profunditat? ¿No
havíem quedat que era una
paròdia?

Que consti que sóc fan de
Thriller i que a mi em va im-
pactar. El segueixo conside-
rant una obra mestra dels
videoclips. Aquell àlbum és
per a mi una joia, un clàssic
indiscutible del pop. Però,
què voleu que us digui?,
unir Broadway i Michael
Jackson ho intueixo un ne-
goci tan fosc i em fa tanta
por com els ulls vermells
del cantant-home-llop en el
moment en què girava la
vista cap a càmera al final
del videoclip Thriller, a punt
d’udolar: aúúúúúúúúú!!!!!!

Ai, volen passar
el ‘Thriller’, de
Michael Jackson,
a Broadway

son. Els policies –figures
grotesques, clowns d’una
fira de terror– es convertei-
xen en simples comparses
de la creativitat de l’autor,
tot i que ells tinguin la ca-
pacitat d’accionar el gallet
que, aparentment, acabarà
amb aquest malson de fra-
ses tacades de sang.

Un text que atrapa l’es-
pectador com una bona
novel·la gòtica o un episodi
clàssic de La dimensió des-
coneguda. Una comèdia
negra que s’eleva per da-
munt d’una direcció que

no sempre troba el perfec-
te equilibri entre la dimen-
sió de l’horror i l’humor.
Tot està ben plantejat en la
direcció de Xico Masó,
malgrat que queda la sos-
pita que al text de McDo-
nagh no se li extreu tota
l’obscura substància que
posseeix. Atrapa però no
fa estremir.

L’home dels coixins
Text de Martin McDonagh.
Teatre Lliure, 22 de gener

Un conte que comen-
ça com un thriller
auster. Un polar eu-

ropeu en la línia de Citizen
X. Dos policies i un detin-
gut. Aviat queda clar que
són agents d’un sistema to-
talitari. Una puntualització
de l’autor per justificar la
dràstica resolució de
l’obra. La situació ja està
plantejada però la història
no comença a agafar cos
fins que el detingut –un es-
criptor de contes maca-
bres– comença a parlar.
L’important d’aquesta sin-
gular peça de Martin
McDonagh és la narració i
els girs que cada nou relat
introdueix en l’obra.

Les paraules usades
com un conjur per invocar
una realitat paral·lela om-
plen d’horror. L’escriptor
–un magnífic Jacob Tor-
res– exerceix de nigromant
literari, un desconcertat
mitjancer entre un món de
contes per no dormir i una
realitat que de sobte sem-
bla contaminada pel mal-

Crítica teatre

Per no dormir

L’obra atrapa com
una bona novel·la
gòtica, però
no fa estremir

JuanCarlos
Olivares

Entrevista: Álvaro Cervantes El jove català opta al
Goyad’actorrevelaciópelpapera ‘El juegodelahorcado’

“Perunodosfilmsno
potsdirqueetsactor”
Bernat Salvà
BARCELONA

Amb dinou anys i una brevíssima fil-
mografia –la pel·lícula Pretextos i la
sèrie Abuela de verano–, l’actor bar-
celoní Álvaro Cervantes debuta com
a protagonista d’un film amb un
paper d’aquells que deixen emprem-
ta. El juego del ahorcado és un drama
dirigit per Manuel Gómez Pereira i
coprotagonitzat per Clara Lago sobre
una jove parella d’adolescents giro-
nins que afronten uns fets tràgics
que els canviaran la vida per sempre.
Basada en una novel·la d’Imma Tur-
bau, la pel·lícula s’estrena avui als ci-
nemes. Álvaro Cervantes està nomi-
nat al Goya a l’actor revelació pel seu
treball i es pot emportar el premi
aquest diumenge.

Com va arribar a aquest paper?
Yolanda García Serrano, que era
guionista i directora d’Abuela de ve-
rano, coneix Manuel Gómez Pereira
i em va dir que preparava una pel·lí-
cula. A través d’internet, em vaig as-
sabentar que volia adaptar la no-
vel·la El juego del ahorcado, d’Imma
Turbau, la vaig llegir i em va encan-
tar, em veia en el personatge i la his-
tòria. Paral·lelament, vaig rodar
Pretextos i vaig conèixer el meu re-
presentant actual. Al final em vaig
presentar al càsting i em van donar
el paper. Tenia 16 anys quan va co-
mençar tot això i en vaig complir 18
just abans del rodatge.

Ha canviat molt la seva vida?
La repercussió mediàtica de la pel·lí-
cula, abans i tot d’estrenar-se, és
molt gran. I amb la nominació al
Goya estic encantat, esclar. És molt
gratificant aquest reconeixement de
la professió quan tot just comences.
Em trobo actors que admiro de fa
molt de temps i resulta que ells em
coneixen per El juego del ahorcado.
És molt fort! Però per altra banda,
no pots dir que ets un actor perquè
has fet una o dues pel·lícules, és una

feina que necessita temps i es va
descobrint a base de molta feina i de
vivències personals.

Què li va agradar de la novel·la?
Em va impactar com és de directa la
història, tot el que s’hi narra és com
si estigués molt a flor de pell, és molt
real, amb un to que sembla d’auto-
confessió. Els personatges surten
dels tòpics d’adolescents a què
estem acostumats. És una història
d’amor i de vivències molt fortes.

¿Creu que el seu paper té un punt de
romanticisme?
Sí, l’hem plantejat com un heroi ro-
màntic, o com un antiheroi, no sé
com dir-ho.

El personatge té la seva mateixa
edat. Això l’ha ajudat?
He crescut paral·lelament al perso-
natge. Però no tinc un passat, un ba-
gatge a què aferrar-me, no he viscut
situacions tan tràgiques, ni amors
tan difícils i obscurs com el dels pro-

tagonistes. David ha d’afrontar pro-
blemes propis d’un adult sense ser-
ho, sense tenir les eines i l’experièn-
cia per afrontar-los. Jo també he
afrontat una prova: fer una bona
feina davant de tots aquests condici-
onants, convivint dos mesos amb
l’equip de rodatge, que es va conver-
tir en la meva família, i amb la pres-
sió afegida que són els actors els que
porten el pes de la història.

Continua la seva formació acadèmica?
Com a actor, no he deixat mai de fer
cursos, per formar-me i perquè m’ho
passo molt bé. També estic estudiant
comunicació audiovisual a la Univer-
sitat Autònoma. No és per tenir una
carrera alternativa si no em puc gua-
nyar la vida com a actor, aquesta no
ofereix gaires garanties. Ho faig per-
què vull una formació àmplia que
m’ajudi a nivell personal i professio-
nal. Un actor ha de tenir cultura i ha
de conèixer l’home i la vida. Si no,
com la pot representar? Com vols
sentir una cosa si no la coneixes?

Álvaro Cervantes debuta com a protagonista a ‘El juego del ahorcado’ ■ SONY

ARXIU
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