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Diuen que una vegada un antropòleg estava estudiant els costums d'una tribu africana i se li va
acudir fer un experiment. Va agafar un cistell ben ornamentat i el va omplir de caramels. Tot seguit
va demanar als nens i nenes del poblat que es disposessin en una línia i que quan digués "Ja!"
correguessin a buscar el cistell. Els infants es van preparar, però quan l'antropòleg va dir "Ja!" els
nens es van agafar de les mans i van córrer tots plegats com un sol home. En arribar al cistell van
repartir-se els caramels i se'ls van menjar plegats. L'antropòleg que no entenia què acabava de
passar va preguntar als nens i nenes per què havien fet allò. Els petits li van contestar "Ubuntu",
és a dir "com puc ser feliç si la resta no ho és?"

Amb aquesta base argumental es desplega tot el món al qual la companyia Olveira/Salcedo ens té
acostumats. Un món oníric, amb dots cinematogràfics i on la llum i l'ombra són els autèntics
protagonistes. Una vegada més, aquesta jove companyia ens presenta la seva darrera obra
d'enginyeria. Si en anteriors ocasions s'havien servit de contes clàssics ( En patufet o El flautista
d'Hamelí ) per dur a terme el seu teatre d'ombres, ara ens porten una obra de creació pròpia al
100%.

L'obra ens durà a descobrir com un grup de nois i noies han d'aprendre a col·laborar per sortir d'un
joc on un firaire els ha tancat. L'Olga i en Juvenal , els dos titellaires de la companyia, expliquen
que tot plegat actua com una gran metàfora de l'educació en el lleure. El firaire representa
l'educador i en el fons el joc en què estan immersos els infants no deixa de ser com una gimcana
de jocs cooperatius com la que molts esplais i caus fan cada dissabte.

En aquest espectacle la parella d'enginyers de l'ombra han optat per deixar-se anar, abandonen la
petitesa del seu anterior muntatge i opten per les figures més grans i menys complexes per
poder-se centrar més en el desplegament de les escenes i dels personatges.

El treball de guió i de diàlegs està molt més treballat que en anteriors espectacles, però de tota
manera encara queda una mica de camí per recórrer en el treball de la veu. A vegades els
personatges perden la seva veu original i la modulació dels actors no acaba de trobar el to
adequat a cada situació.

Tot i aquest petit detall el conjunt de l'espectacle és una autèntica obra d'art i com sempre,
aquesta companyia té la voluntat didàctica de convidar a tothom entre bambolines un cop acabat
l'espectacle, per tal de desvetllar tots els seus secrets. Aquest és un detall que podria sembla una
absurditat, però als més petits i també a pares i mares els hi encanta descobrir i preguntar, com
s'ha pogut dur a terme tot allò que acaben de contemplar.


