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Esgotades les
localitats per a
Springsteen a BCN
MÚSICA 3 Les entrades per al segon
concert de Bruce Springsteen al
Camp Nou de Barcelona, el 20 de ju-
liol del 2008, ja s’han esgotat. Les
70.000 localitats del primer concert,
el dia 19, es van vendre en menys de
vuit hores, mentre que les del segon
s’han acabat en tot just 10 dies. El
Boss i The E Street Band oferiran la
segona part del seu Magic Tour, una
gira que començarà una altra vega-
da als Estats Units i, després de
recórrer diverses ciutats europees, fi-
nalitzarà a l’estadi del Barça. La set-
mana que ve es posaran a la venda
les entrades per als altres dos únics
concerts que el cantant nord-ame-
ricà oferirà a Espanya: el 15 de juliol
a Sant Sebastià, i el 18 del mateix
mes, a Madrid.

Surten a la venda
les entrades
per a Estopa
MÚSICA 3 Avui comencen a ven-
dre’s les entrades per als dos pri-
mers concerts anunciats dels ger-
mans David i José Muñoz: a Barcelo-
na, el pròxim 13 de juny del 2008 al
Palau Sant Jordi, i a Madrid, el 9
d’octubre al Palacio de los Deportes
de la Comunidad, on tancaran per
primera vegada una gira. Estopa pre-
sentarà el seu nou disc, Allenrok (Cor-
nellà al revés però amb k), amb el
qual volen retre un homenatge a la
seva ciutat. Es tracta d’un àlbum
que inclou «12 estats d’ànim dife-
rents», enregistrat «amb total lliber-
tat». El disc ha estat produït íntegra-
ment pels mateixos músics per pri-
mera vegada en la seva carrera. El
cinquè treball discogràfic del duo ca-
talà sortirà a la venda el 26 de febrer
de l’any que ve.

rònicac

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Al cor de l’Àfrica
Carlota Subirós dirigeix a l’Espai Lliure ‘Après moi, le déluge’, una obra
de Lluïsa Cunillé que reflexiona sobre la dramàtica realitat del continent

E xercici de compromís ètic. La
prolífica Lluïsa Cunillé (Bada-
lona, 1961) s’aventura, com

Joseph Conrad a El cor de les tenebres,
en un viatge cap al més profund de
la realitat africana per mostrar les
flagrants desigualtats del món ac-
tual. I, el que és més difícil, aconse-
gueix que la seva proposta dramàti-
ca arribi al seu destí sense que els
personatges d’Après moi, le déluge
(Després de mi, el diluvi) surtin de l’ha-
bitació d’un hotel de Kinshasa, capi-
tal de la República Democràtica del
Congo.

L’autora de Barcelona, mapa d’om-
bres i de la recentment estrenada
Saló Primavera situa a l’escenari dos
occidentals visibles –un executiu
d’una multinacional que comercia
amb el coltan, mineral imprescindi-

ble per a les noves tecnologies, i una
intèrpret– i un natiu del nord del
país, invisible per al públic de l’Es-
pai Lliure, que es dirigeix a l’empre-
sari per transmetre-li les seves de-
mandes reivindicatives amb l’ajuda
de la traductora.

SENZILLA, PERÒ COMPLICADA / Estruc-
tura senzilla, però al mateix temps
complicada, que serveix per abordar
la tragèdia d’un poble sotmès a una
colonització sagnant, amb unes con-
seqüències que cada dia apareixen
als telenotícies. ¿Com és possible ex-
plicar una realitat que té tants ves-
sants sense caure en la xerrameca i
no morir en l’intent? ¿Com transme-
tre l’atmosfera, el color i fins i tot
l’olor del permanent drama africà
amb un escenografia tan minimalis-
ta i amb tan pocs personatges?

Cunillé ho resol amb una escrip-

tura directa, intel.ligent i plena de
recursos –inclosos els enginyosos
diàlegs del joc de seducció entre els
solitaris personatges– i sense ficar-se
en embolics d’índole sociològica. Va
directa al gra amb la inestimable
ajuda dels protagonistes de la tra-
ma. I utilitza metàfores, com la del
congolès absent en escena però fil
conductor de la peça, que serveix
per mostrar com el poble africà
només és el convidat de pedra quan
es debaten els assumptes en els
quals hauria de tenir veu i poder de
decisió.

El que ensenya l’obra és el xoc de
mons totalment oposats. Uns, para-
petats darrere d’un escut que els
aïlla del cruel entorn on es mouen,
evidencien que seguiran el seu camí
sense el més mínim escrúpol; i un
altre, reivindicant la justícia i la dig-
nitat perdudes, parla de sagnants fe-

rides, fam, malalties, saquejos, guer-
res amb nens soldat i de la immoral
explotació dels recursos de les en-
tranyes de la selva. Aquesta és una
veu desesperada que, com la de
tants africans que s’embarquen en
les pasteres, només entreveu possibi-
litats de futur a la mítica i llunyana
Europa.

Carlota Subirós teixeix amb mà
mestra la subtil teranyina d’aquest

drama i per fer-ho compta amb dos
actors que juguen en la divisió d’ho-
nor del teatre. Andreu Benito i Vicky
Peña s’integren en el món dels seus
personatges, amb una interpretació
cuidada fins a l’últim detall i plena
de sensibilitat i riquesa de matisos.
És un treball que contribueix decisi-
vament a pair el dur impacte
d’aquesta necessària reflexió de Cu-
nillé. No s’ho perdin.H

JULIO CARBÓ

33 Vicky Peña, a la platea del Lliure.


