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LaBauhaus
alColiseum

C arme Sansa i Josep Minguell
han d’enregistrar deu frag-
ments de Final del laberint de
Salvador Espriu, que hem triat

amb Rosa Delor seguint els deu estats de
la comprensió deDéu de l’Arbre de la Vi-
da de la càbala hebrea. Serà una instal·la-
ció de l’exposició Espriu que s’inaugura
dimarts que ve al CCCB i per enregistrar
les veus hem quedat a l’estudi Tot Rodat
del carrer Varsòvia. Sansa iMinguell van
començar com a actors a l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual, que impulsaven
Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany,
van participar en els espectacles d’Es-
priu i el van tractar personalment. No ca-
len gaires explicacions per posar-se a tre-
ballar. Jo m’hi he apuntat i m’ho miro
des de la cabina del tècnic. Ho fan molt
bé. Els poemes de la part esquerra de l’ar-
bre, que correspon a la part femenina,
els diu Carme Sansa, els de la dreta,
Josep Minguell, i els de l’eix central, un
vers l’un, un vers l’altre.
De tant en tant la Carme s’atura i de-

mana de tornar a començar. O bé s’escol-
ten el que han enregistrat i decideixen
fer una segona versió d’un dels poemes.
És un dels moments d’aquests darrers
mesos en els quals l’esperit de Salvador
Espriu ha estat més present. La Carme,
que és una dona estricta, amable però se-
vera, recorda que en català cal fer la liai-
son i recorre a l’autoritat de Carme
Serrallonga, professora d’ortofonia cata-
lana a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià
Gual. D’aquestes classes de Carme
Serrallonga fa vora de cinquanta anys i
fa efecte que els seus alumnes encara
se’n recordin i que ho facin amb tanta
admiració i estima. En una època en què
la gent parla de qualsevol manera, als
mitjans de comunicació, a les sèries de

televisió i fins i tot al teatre, és reconfor-
tant trobar actors amb aquesta conscièn-
cia del que és dir un poema i dir-lo bé.
Setmanes després amb Carme Sansa,

Josep Minguell, Carme Fortuny i Josep
Anton Codina visitem la cúpula del tea-
tre Coliseum, on l’Escola d’Art Dramàtic
Adrià Gual hi tenia la seu i on va repre-
sentar alguns dels seus espectacles. És
un espai ortogonal, amb uns balconets,
on de vegades se situava el públic, enmig
d’un dèdal de passadissos i habitacions
on hi havia les dependències del Foment
de les Arts Decoratives, que acollia l’es-
cola. D’aquestes sales, dues tenien nom:
la sala Paul Klee, de pintura al natural, i
la sala Walter Gropius, perquè, sota la
direcció d’Alexandre Cirici la cúpula vo-
lia ser la Bauhaus. Hi havia un Museu
d’Art Contemporani on es van organit-
zar algunes exposicions d’artistes inter-
nacionals. Tot d’una modèstia, que si ho
comparem amb el que són ara el Teatre
Nacional o el Museu d’Art Contempora-
ni, fa una mica de vergonya. S’ha passat
de la discreció a la grandiloqüència i, pel
camí, s’ha perdut el sentit del que es feia.
Espriu, l’Escola d’Art Dramàtic Adrià
Gual, el FAD. Els anys seixanta van ser
un gran moment d’aquest país, un dels
millors, perquè tot semblava possible i
per la il·lusió que hi posava la gent.
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L a pàgina que poden veure
aquí dalt pertany a la versió
catalana d’Astèrix i els pictes,
el nou àlbum de l’irreducti-

ble gal –el número 35– que es posa
avui a la venda a tot el món, amb una
tirada de cinc milions d’exemplars i
que reproduïm en exclusiva, en l’edi-
ció de Salvat. Didier Conrad (Marse-
lla, 1959), dibuixant a la manera
d’Uderzo, i Jean-Yves Ferri (Foix,
1959) en el guió, són els pares d’aques-
ta historieta, la primera no dibuixada
per Uderzo des del 1959.
Hi ha aficionats que s’asseguren de

subministrar als seus fills només Astè-
rix on el guió sigui de René Goscinny
(1926-1977), és a dir, els 25 primers,
des d’Astèrix el gal (1959) fins aAstèrix
a Bèlgica (1979), perquè hi ha un con-
sens que els deu següents, des de La
gran rasa (1980) fins a L’aniversari
d’Astèrix i Obèlix. El llibre d’or (2009),
que va realitzar Uderzo en solitari, no
són al mateix nivell argumental. Així

que hi ha expectació entre els aficio-
nats per avaluar la nova etapa.
Els pictes van ser un poble de l’anti-

ga Escòcia, batejats així pels romans
perquè anaven sempre pintats. Els
gals viatjaran, explica Ferri, “al cor
d’Escòcia, on coneixeran aterridors
guerrers i clans de pictes i descobriran
el whisky, les gaites, els orígens del
mur d’Adrià i la llar del monstre del

llac Ness. Fidels a Astèrix, hi retrobem
tots els estereotips del país visitat”.
Uderzo, de 86 anys, està cansat. Ja

no vol dibuixar més Astèrix, però ha
exercit un ferri tutelatge via e-mail so-
bre el dibuixant,mentre que el guionis-
ta ha gaudit de “llibertat total”. Dibui-
xar com dibuixava Uderzo ha estat,
per Conrad –que viu a Pasadena (Cali-
fòrnia, EUA)– “com aprendre espa-
nyol si parles italià”, és a dir, un com-
bat contra la seva pròpia natura, ja que
es tractava de “no fer de mi mateix”.
Per això, ha utilitzat el mateix format
de paper que utilitzava el mestre (50 ×
32,5 cm) per a cada mitja planxa, i ha
renunciat per al tintat als seus esti-
mats pinzells Raphaël a favor d’uns
Winsor & Newton, els que prefereix
Uderzo.
Dimarts vinent, dia 29, Ferri i

Conrad mantindran una trobada amb
els lectors (18 h) a la Casa del Llibre de
la rambla Catalunya 37, a Barcelona.
Són els autors de còmic més observats
del món: el seu personatge es tradueix
a 107 idiomes i ha venut 350 milions
d’àlbums.c

HihauràunnouTintín
l’any... 2052!

Julià
Guillamon

És reconfortant trobar
actors amb aquesta
consciència del que és dir
un poema i dir-lo bé

]Lucky Luke –una altra crea-
ció de Goscinny– va tenir di-
versos guionistes a partir del
1977 i, després de la mort de
Morris (2001), el dibuixa
Achdé. I Tintín, l’heroi d’Her-
gé, serà continuat per altres a
partir del 2052, per evitar que
passi al domini públic als 70
anys de la mort del dibuixant.

Avui es publica a tot el món ‘Astèrix i els pictes’, el primer àlbum sense Uderzo

Astèrix ténous ‘pares’


