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● Potser el relat més breu que s’ha
escrit és aquest de Max Aub: «Lo
maté porque era de Vinaroz». En
tot cas, és més breu que aquest altre
d’Augusto Monterroso que passa
per ser el més breu de tots: «Cuan-
do despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí».

Carles Santos, el dinosaure (en
el sentit més afectuós, d’animal
d’escena d’una força atàvica) de
Vinaròs, impacta en els seus mun-
tatges amb una misteriosa capaci-
tat de generar sorpreses. Segura-
ment Aub, si fos viu, diria que és
perquè és de Vinaròs i segurament
Monterroso, si fos viu, diria que és
perquè és un dinosaure.

Santos tenia un deute amb Joan
Brossa, a qui considera el seu pa-
drí. Gràcies a una aplaudible i molt
ben executada proposta d’El Ca-
nal-Centre d’Arts Escèniques de
Salt/Girona, el fillol va poder pa-
gar el deute amb el padrí estrenant
aquest cap de setmana Brossalo-
brossotdebrossat al Teatre de Salt.

Seguint un guió de partitura, que
inclou algunes peces musicals que
agradaven a Brossa quan ignorava
que les havien escrit compositors

que no li queien gens bé, el fillol ha
desbrossat amb gràcia l’obra del
padrí. Fins i tot s’ha pres la llicèn-
cia d’incorporar al muntatge un
tall d’una entrevista televisiva en
què Brossa lamentava que en
aquest país no portés a l’escenari la
seva obra ni el Teatre Lliure.

Ara, paradoxalment, el Teatre
Lliure ha estat còmplice d’El Ca-
nal i de la Companyia Carles San-
tos en la meritòria coproducció de
Brossalobrossotdebrossat. Ja n’hi
ha uns altres, doncs, que també han
pagat un deute amb Brossa.

Del treball actoral al musical,
passant pel de vestuari i el d’esce-
nografia, tot en aquest muntatge
s’ha tractat amb una gran profes-
sionalitat i un sincer afecte, sempre
al servei de la reivindicació d’un
mag que sovint encara és més valo-
rat a fora que aquí. És temptador
imaginar-se Brossa espiant darrere
la cortina i divertint-se amb l’engi-
ny del dinosaure de Vinaròs.

El resultat d’aquesta implicació
de l’equip de Santos es torna més
visible en el terç final de l’especta-
cle, després d’una arrencada que
no acaba d’atrapar prou per mos-
trar el Brossa que es va avançar

més al seu temps. El passatge en
què la magnífica Mònica López,
enèrgica tant amb la ment com
amb el cos, relliga en una fresquís-
sima lliçó interpretativa diversos
poemes de plantejament aforístic,
és memorable i ajuda el Brossa fi-
lòsof a alçar el vol.

També resulta sublim el frag-
ment final d’El sabater, rematat
magistralment amb una frase que
obre un horitzó immens: «El color
del vent no el sap ningú i no hi ha
res que ens predigui cap pena».

Més enllà de l’escepticisme a
què conviden alguns textos del
poeta, Santos, potser perquè la
sang que corre per les venes del di-
nosaure de Vinaròs sent més gust
pel que és vagament còmic que pel
que és notòriament tràgic, ha vol-
gut apostar per un viatge a l’uni-
vers del Brossa més vitalista.

Com el final d’El sabater,
aquest Brossa vist per Santos allu-
nya la pena i invita a somniar ima-
ginant el color del vent. Darrere la
cortina, ben content i il·lusionat
amb l’obra del fillol, Brossa ho
agraeix. Segurament no pot repri-
mir un «bravo!» d’aquells seus
plens de candor.

El color del vent

la crònica
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L’actriu Mònica López, en l’escena més interessant de Brossalobrossotdebrossat. / EUDALD PICAS

● El director del Museu
Picasso de Barcelona, Jo-
sep Serra, dubta que gaires
veïns tallessin la Via La-
ietana en el cas improba-
ble que l’Ajuntament deci-
dís tancar el museu, una
acció que sí que va fer el
barri davant l’amenaça de
la clausura d’una petita sa-
la de lectura. Serra es vol
obrir al barri, i per això ha
arrencat un cicle d’actua-

cions de petit format als
racons del museu. El di-
rector té clar que el contac-
te amb la proximitat és un
referent innegociable i
que, si cal, es penalitzarà
el col·lectiu turístic.

La primera edició del ci-
cle durarà fins a les festes
de la Mercè. En són els co-
missaris Francesc Casade-
sús (dansa), Jordi Jané
(circ) i Jordi Turtós (músi-
ca). Amb la capacitat limi-

tada, d’un centenar de pla-
ces, es persegueix captar
un públic participatiu i es
renuncia a la tendència de
consum. Les actuacions de
les primeres sessions van
ser, sense gairebé publici-
tat, un èxit de públic, i van
tenir un preu testimonial
de 3 euros per als adults.

Serra no té por de morir
d’èxit: com a alternativa,
vol avançar-se amb reser-
va i fer dobles sessions en

pròximes edicions. Casa-
desús, director del Mercat
de les Flors, ha apostat per
coreògrafs emergents que
avui tenen una difícil en-
trada a Montjuïc, Turtós
ha tingut la iniciativa d’or-
ganitzar concerts amb dià-
legs amb els músics. Jané,
per la seva banda, ha apos-
tat per una demostració
àmplia de les especialitats
de circ que practiquen ar-
tistes de la ciutat.

El Picasso exemplifica amb un cicle de
petit format la voluntat d’obrir-se al barri
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●  La dolça Sally, una
obra de teatre musical es-
crita per Daniela Feixas
(Torrelavit, Alt Penedès,
1973), és el projecte gua-
nyador de la segona edició
del premi per a produc-
cions teatrals Joaquim
Masó, dotat amb 30.000
euros. La dolça Sally, que
dirigirà Carol López i tin-
drà música de Jordi Collet,
és un espectacle de gran
format que parla de la pèr-
dua de la innocència.

Guillem Terribas, secre-
tari sense vot d’un jurat
format per Begoña Barre-
na (crítica teatral), Joan
Ollé (director d’escena),
Toni Casares (responsable
de la Sala Beckett), Pere
Puig (responsable de la sa-
la La Planeta) i Salvador
Sunyer (director artístic de
Temporada Alta i d’El Ca-
nal), va revelar ahir que el
projecte presentat per la
productora Companyia
Rue Miranda SL, La dolça
Sally, havia estat el gua-
nyador, per unanimitat del
jurat. Aquesta peça, de la
qual encara està en procés
de definició tant el reparti-
ment com el finançament,
és presentada com un es-
pectacle musical sobre el
qual l’autora va dir que hi
treballa des de fa tres anys.
Després del primer any va
trobar la complicitat i
l’ajuda de Jordi Collet,
també actor i músic, i des-
prés de dos, va gosar –en
paraules de la mateixa Fei-
xas– proposar-li a Carol
López (Germanes, En de-
fensa dels mosquits albins,
Last chance o VOS) que
assumís la direcció. Al ter-
cer any l’ha presentat al
premi Joaquim Masó per-
què li assembla que, «a
banda del fet que sigui im-
portant estrenar al festival
Temporada Alta i del su-

port econòmic que suposa
guanyar, el d’aquest premi
és un jurat de prestigi, dur,
i aconseguir la seva accep-
tació és significatiu».

La dolça Sally explica la
història d’una nena de deu
anys que viu en un poble
petit, vorejat per un riu i
rodejat de boscos espes-
sos, situat en un país qual-
sevol del món civilitzat. A
través dels ulls de la nena
durant el pròleg es van co-
neixent els habitants del
poble amb el distancia-
ment propi de la seva inge-
nuïtat i manca de maldat,
que permet introduir un
element com l’humor, pe-
rò a mesura que l’obra
avança es descobreix el
costat fosc dels habitants
del poble, dels abusos de
poder dels adults sobre els
infants. Tot plegat, segons
la mateixa autora, és una
metàfora per contraposi-
ció de la pèrdua de la inno-
cència, de la bondat, com a
valors que es malmenen en
arribar a l’edat adulta.

Segons la mateixa auto-
ra, els seus personatges
són propers a l’estereotip,
i ha creat una atmosfera
peculiar, estranya, que
l’acosta a referents cine-
matogràfics que Carol Ló-
pez, en el seu escrit de pre-
sentació, va explicar: Tim
Burton i Dogville. Burton
pel tipus de personatges
gairebé estrafets, pel joc
entre el món oníric i el re-
al, per la contraposició de
valors com la innocència i
la bondat, la mesquinesa i
la mentida que es poden
observar en films com
Eduardo Manostijeras i
La novia cadàver. Dogvi-
lle, de Lars Von Trier, per
la concepció de l’espai es-
cènic, però també pel
plantejament: un poble
amb un costat fosc, amb
ombres.

Un musical sobre la pèrdua
de la innocència de

Daniela Feixas guanya el
premi Joaquim Masó
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Daniela Feixas, l’autora del text de La dolça Sally, ahir, a
Girona. / D.C.


