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a proposta de La Patacada, Teatre de Ponent
i Zircó Producciones cal celebrar-la perquè
suposa la recuperació de Manuel Molins, un

autor maleït que es va rescabalar en aquell cicle,
L’alternativa dels 70, que les sales alternatives van
fer la temporada 2005/06. Aquells autors, la majo-
ria dels quals no han deixat d’escriure tot i quedar
arraconats durant la transició, van oferir una nova
oportunitat que va passar desapercebuda per al gran
públic, ara fa dos anys. Ara, Sabates de taló alt per-
met revisitar Molins, un dramaturg del País Valen-
cià consolidat que no aconsegueix trobar altaveu al
Principat. L’obra, certament, no aporta gaires sor-
preses: una exactriu i mare intenta tornar a la pro-
fessió, ara com a productora, per llançar la seva filla
de 13 anys a l’escena professional i, de pas, recor-
dar els llorers perduts en una batalla artística de fa
quinze anys. El guió pretén contraposar dues mane-
res d’entendre el teatre: per a la dona, l’experiència
és una eina imprescindible, per a la jove aspirant a
un paper, la tècnica és el més important.

En realitat, aquesta és una discussió que no apor-
ta gaire res i que només serveix per entendre la ma-
nera de situar-se en la vida de dues nàufragues. Pel
que fa a la interpretació, Sansa defensa millor el seu
paper d’adinerada i ignorant que menysté les aspi-
rants a la seva producció i que es creu incapaç de
declamar tres frases amb emoció. El paper de Calpe
costa més de defensar (ella mateixa es contradiu
quan valora tant la tècnica com el talent, trencant
aquell tòpic que diu si l’artista neix o es fa) i no aca-
ba de sortir-se’n en el passatge coreogràfic, que
ajudaria a respirar l’acció. El director Albert Mes-
tres, que tants bons resultats ha aconseguit en el ci-
cle 4x4 a la Sala Beckett (en què fusiona música
contemporània amb ballarins o actors de perfor-
mance) desaprofita l’ocasió.

El muntatge té, és clar, alguns tocs ben resolts. El
joc amb les sabates de taló alt (que tant bé defineix
el comportament de les dues actrius) n’és un bon
exemple. També funciona el bolero cantat per San-
sa, una actriu que defensa la musicalitat com ja es
va poder veure a l’Homenatge a Picasso (Barri-
brossa, 2007), un recull musicat de la poesia de Pa-
lau i Fabre. L’obra no fa justícia a la valentia de re-
cuperar Molins per a la cartellera barcelonina. És
una llàstima que la targeta de presentació sigui
aquest text, entre contradictori i estèril que defen-
sen tan bé com poden Carme Sansa i Aina Calpe.
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teatre | «sabates de taló alt»

Reflexió buida sobre
el teatre

� Autor: Manuel Molins
Direcció: Albert Mestres
Intèrprets: Carme Sansa i Aina Calpe
Dia i lloc: dimecres, 26 de març (fins al 20 d’abril)
al Tantarantana. Barcelona

JORDI BORDES

● El periodista Vicent San-
chis va ser escollit ahir nou
vicepresident d’Òmnium
Cultural en les eleccions
que es van fer per cobrir les
baixes d’aquells membres
de la junta directiva que, en
compliment dels estatuts de
l’entitat, n’havien sortit
darrerament. La candidatu-
ra de Sanchis, l’única que
es presentava, havia anun-
ciat el seu to continuista
amb la línia de treball de
l’actual president, Jordi
Porta. La resta de membres
de la seva llista van ser tam-
bé escollits, excepte Jordi
Foz, que optava a la vocalia
número 19. En el seu lloc,
va sortir elegit Joan Camps,
un soci de l’entitat que es
presentava a títol indivi-
dual. Així, Oleguer Serra

ha renovat com a secretari
d’Òmnium i entre els vo-
cals, hi ha membres que es
presentaven per primer cop
a la junta directiva d’Òm-

nium, com ara Alfons Ló-
pez Tena, Carles Cuní i
Muriel Casals.

Jordi Porta va remarcar
ahir que calia una candida-

tura independent, que inte-
grés diferents sensibilitats,
trajectòries personals i una
àmplia representació terri-
torial i generacional.
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El periodista Vicent Sanchis és escollit
vicepresident d’Òmnium Cultural

Un moment de les eleccions amb Sanchis, de negre, al fons. / JUANMA RAMOS

Raymond Leblanc va mo-
rir el passat 21 de març. Va
néixer a Longlier, Bèlgica,
el 22 de maig de 1915 i a
més d’un lluitador contra
l’opressió nazi també va
ser un lluitador a la vida ci-
vil. Va ser un home amb
empenta que a diferència
d’altres compatriotes seus
no considerava que Hergé
fos un col·laboracionista
ja que mai no havia delatat
ningú i que l’únic crim del
que se l’acusava era haver
fet dibuixos per Le Soir.

De fet, el que pensava
Leblanc era el mateix rao-
nament que Hergé va fer a
Numa Sadoul quan li va
preguntar pel moment en
què l’exèrcit belga va ca-
pitular i la monarquia bel-
ga va fer una crida a tornar
a la feina. «Semblava que
la guerra havia acabat per
nosaltres. Per això no creia
tenir cap motiu per col·la-
borar amb un diari com Le
Soir: jo treballava, i punt!
De la mateixa manera que
treballava un miner, un co-
brador de tramvies i un fla-
quer! Però tot i que per
molts era normal que un
maquinista conduís una
locomotora, consideraven
que els que treballaven a la
premsa eren uns presump-
tes traïdors.»

Hergé va ser retingut

quatre vegades un cop aca-
bada la guerra, però tan
sols va passar una nit al ca-
labós. El creador de Tintín
explicava l’anècdota que
durant el procés als col·la-
boracionistes un dels ad-
vocats de la defensa va
preguntar a l’auditor mili-
tar el perquè no havien de-
tingut Hergé. El militar li
va respondre: «Perquè ha-
guéssim fet un ridícul es-
pantós.»

El cas és que si Hergé no
va sortir malparat del judi-

ci, les acusacions el van fer
entrar en un període d’aba-
timent fins que no va apa-
rèixer Leblanc per propo-
sar-li la creació del setma-
nari Tintin i fer-li l’encàr-
rec de crear un equip fer
endegar-lo. El primer nú-
mero va sortir el 26 de se-
tembre del 1946 i va
comptar amb la col·labo-
ració d’Edgar Pierre Ja-
cobs, un cantant d’opera,
creador de la sèrie Blake i
Mortimer i autor dels fons
i del vestuari d’El centre

d’Ottokar. De Jacobs,
Hergé explicava que quan
es va produir l’allibera-
ment de Brussel·les es va
plantar a casa d’Hergé
amb un garrot per prote-
gir-lo d’una possible
agressió. A la capital belga
hi havien escamots contra
els que acusaven d’haver
confraternitzat amb els
alemanys.

La revista, editada en
francès, va tenir immedia-
tament una rèplica en fla-
menc amb el nom de Kuif-
je. En tres dies es va esgo-
tar el tiratge de 60.000 ex-
emplars. Tot i les acusa-
cions contra l’autor, Tintin
es trobava en el cor de
molts belgues. L’any 1948
es va començar a distribuir
a França i aviat, la revista
dirigida a «joves de 7 a 77
anys» tindria versions a
Alemanya, Itàlia, l’Estat
espanyol, Portugal i Tur-
quia, i es distribuiria a Su-
ïssa i Canada.

Leblanc, des de la seva
empresa cinematogràfica
Belvisión, produiria el
llargmetratge El temple
del Sol (1969), adaptació
en dibuixos animats de
l’àlbum del mateix títol,
amb una cançó inèdita de
Jacques Brel, i Tintín al
llac del Taurons (1977),
amb un argument inèdit.

Mor el redemptor d’Hergé
Raymond Leblanc va crear la revista «Tintín», que va modernitzar el personatge

Hergé i Raymond Léblanc. / © HERGÉ / MOULINSART 2008

● Només un heroi de la resistència
podia redimir Hergé del pecat d’ha-
ver publicat les històries de Tintín en
Le Soir durant l’ocupació alemanya

JAUME VIDAL / Barcelona a la Segona Guerra Mundia. Aquest
lluitador antinazi, anomenat Ray-
mond Leblanc, va treure de l’ostra-
cisme Hergé i li va proposar la crea-
ció de la revista Tintin, setmanari que

va representar un salt cap a la moder-
nització i projecció internacional del
personatge. Leblanc va ser també
productor de films que van adaptar el
personatge als dibuixos animats.
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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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