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CANTANTS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

La cantant i ballarina Elsa Rovayo, coneguda artísticament com La Shica, al

N
o pel fet de sentir
clàssics de la can-
çó espanyola com
Yo soy esa, La bien
pagá, La niña de

fuego o Se nos rompió el amor cal
veure el flamant espectacle Es-
pain comun d’aquestsmuntatges
de gust ranci, una recreació auto-
indulgent d’un ric patrimoni mu-
sical. No.
Espain és un ambiciós tour de

force de la cantant i ballarina La
Shica –és a dir, Elsa Rovayo–, on
a partir d’un guió original escrit a
mida per Andreu Buenafuente
uneix el cant amb la música elec-
trònica, pianos de joguina, vídeo-
creació (a càrrec de la mallor-
quina Cecilia Molano), dansa
contemporània i el cabaret. Una
obra l’estrena absoluta de la qual
tindrà lloc aquesta nit (22.30 h) a
la sala Barts del Paral·lel barcelo-
ní, on prolongarà la seva estada
fins demà passat, dissabte.

La parella formada per la can-
tant i el popular comunicador i hu-
morista va explicar la setmana
passada alguns detalls d’un projec-
te en el qual fa prop de dos anys
que estan immersos. Andreu
Buenafuente (que exerceix de
director i guionista, amés demà-
xim responsable de Casa Terrat,
la coproductora del muntatge)
va comentar que l’espectacle
“busseja en el passat per tornar
al present”. Per això li ha escrit
un guió a mida d’Elsa Rovayo,
“per a glòria artística seva”, va
fer broma; no ho va fer quan va
assegurar que “és l’espectacle
en què, a part dels meus, més
m’he implicat, on he arribatmés
lluny, pràcticament fins a la cui-
na; en altres paraules, he elegit
el producte i l’he emplatat”. Els
seus elogis per a l’artista de Ceu-
ta van ser molt nombrosos, com
quan va vaticinar que “Espain se-
rà la consagració de La Shica”,

entre d’altres coses perquè re-
corre “tots els pals que ha tocat
últimament”; és a dir, el cabaret,
el ball i el cant.
“Amés, també parlo a sobre de

l’escenari”, va comentar La Shica
durant l’esmentada presentació;
una artista que als 15 anys se’n va
anar de Ceuta a Madrid per
aprendre a ballar flamenc, i que
després es va llançar a cantar, i
ara fa els seus primers primers
passos com a actriu. El públic, de
moment, la coneix sobretot pel
seu aspecte més musical, tal com
ha abocat, ara per ara, en dos dis-
cos en els que es mostra com una

cantant heterodoxa, que fusiona
flamenc, copla, hip-hop i alguna
gota de punk. La intèrpret també
va aclarir el significat del títol de
l’obra, Espain. “No s’ha de llegir
Espanya a partir de la paraula an-
glesa mal pronunciada. És un joc
de paraules,meitat espanyol,mei-
tat anglès: la traducció literal se-
ria “és dolor”. D’això parlem a
l’obra. D’aquest dolor que agrada
una miqueta. Per a mi, el desa-
mor té aquests rotllos... jo crec
que és molt millor el desamor
que res”. Sobre la seva experièn-
cia de col·laborar amb Bue-
nafuente, va considerar que “és

La cantant es posa a les ordres de l’humorista per oferir ‘Espain’, un

Mont Plans, Sílvia Aleacar i Mercè Comas, ayer Gérard Depardieu,

Quim Vila, Hubert Wiese i Romain Fornell

Barcelona

LesTeresines, aRAC1, 21 anysdesprés

MARIÁNGEL ALCÁZAR

ESTEBAN LINÉS

ANA JIMÉNEZ

ARDUINO VANNUCCHI

Barcelona

EldolordeLaShica i

BARCELONA Redacció

L es populars actrius que van
triomfar a TV3 fa 21 anys en
una sèrie de 13 capítols titu-

lada Teresines S.A. es van retrobar
ahir a El món a RAC 1.
Mont Plans, Mercè Comas i Síl-

via Aleacar van comentar incidèn-
cies d’un treball recordat a través
de generacions. Sorpreses per la
trucada de Jordi Millán, creador
de La Cubana i director de la sèrie,
van reconèixer que estarien encan-
tades amb una continuïtat de les
aventures d’aquests personatges i
els seus veïns, veritables retrats

costumistes d’un temps i un país.
Millán va assegurar que hi ha un

embrió de noves aventures de tots
els personatges que, afavorits amb
la grossa de Nadal, inicien les seves
noves vides enmansions allunyades
del modest edifici del carrer Verdi,
al popular barri de Gràcia barcelo-
ní, que allotjava aquesta sit-com.
A RAC 1 tots van manifestar els

gratsmoments viscuts durant l’en-
registrament i van saludar efusiva-
ment Núria Feliu, que va fer una
aparició estel·lar a l’últim capítol,
posant demanifest que entre la fic-
ció d’aquestes teresines domès-
tiques i la realitat la diferència és

escassa. I van recordar l’actriu
Carme Montornès, la Montserrat
de la ficció, morta poc després
d’emetre’s la sèrie.
En l’actualitat, Mont Plans està a

punt de la jubilació d’una professió
on ningú no es jubila; Mercè
Comas continua triomfant al teatre
Borràs de Barcelona amb Toc toc,
estrenada l’agost de l’any passat, i
SílviaAleacar està ficada enmassat-
ges terapèutics i medita passar a
l’altre costat de l’escenari. I Millán
és a Madrid amb Campanadas de
boda, l’últim èxit de La Cubana,
que va arrasar al barceloní Tívoli
durant un any.c

C ada any, coincidint
amb la tardor, un lite-
rat s’afegeix a la llista

de la col·lecció Escriptors, una
edició limitada de plomes amb
què Montblanc honra l’obra
dels autors que han reescrit la
història de la humanitat a tra-
vés de les seves obres de ficció.
Aquest any, li ha arribat el
torn aHonoré de Balzac, autor
d’un centenar d’obres que con-
formen La comèdia humana,
un fresc que explica, per mitjà
de milers de personatges, l’al-
tra cara de la França vuitcentis-
ta, amb llums i ombres. Com
cada any, la firma d’objectes
d’escriptura de luxe va cele-
brar el baptisme de la nova edi-
ció ambun sopar literari al vol-
tant, aquesta vegada, del món
d’Honoré de Balzac.
HubertWiese, conseller de-

legat de Montblanc Iberia, va
ser l’amfitrió de la vetllada ce-
lebrada al restaurant Caelis,
en la qual el xef Romain
Fornell va retre homenatge a
Balzac amb un menú inspirat
en l’obra de l’escriptor, en el

que va brillar un brou de lla-
gostins, a dins del qual dormia
unmoll amb les escames crui-
xents. De la selecció de les be-
gudes se’n va encarregar l’ex-
pertQuimVila, deVila Vinate-
ca, que va regar els plats de
Fornell amb vins, xampany i li-
cors francesos, sens dubte.
De l’aliment de l’ànima se’n

va encarregar el catedràtic de
literatura Jordi Llovet, jubilat
de les aules però no del seu es-
perit humanista i amena peda-
gogia il·lustrada. Llovet, tra-
ductor de Flaubert, Valéry,
Baudelaire i Verlaine, per citar
alguns escriptors en llengua
francesa, considera Honoré de
Balzacmés personatge que es-
criptor, de manera que potser
és aquest un dels motius pel
qual ha estat elegit per engros-
sir la col·lecció Montblanc: la
seva estètica entre decadent i
exquisida.
La ploma Balzac és de resi-

na negra i laca gris, amb un
cos que representa el típic tall
dels pantalons que lluien els
refinats cavallers parisencs de
mitjan segle XIX. Al caputxó
el clip se subjecta en un cèrcol
d’or gravat i una turquesa, el
mateix motiu que encapçala-
va el bastó de Balzac.c
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