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Xavier Sardà i Juan Carlos Ortega en un moment d’El montaje

Els anuncis inicials, abans que
apareguin els dos protagonistes
en escena, fixen el to de l’especta-
cle –extravagant, cafre, diverti-
díssim i amb moments genials–
de manera prou precisa. Per la
megafonia del local, la carnisse-
ria Ca l’Emilio ofereix “les mi-
llors costelles de be quehagis pro-
vat a la teva vida, de la muntanya
a la teva taula”... i degustades
mentre t’imparteixen un semina-
ri de física teòrica. Després, un sa-
ló de bellesa proposa de fer-te
unes metxes als cabells mentre
debats amb la perruquera la idea
de bellesa en Plató. I l’última
temptació publicitària no és
menys fina: ofereixen aprendre-
ho tot sobre Tolstoi i la novel·la
russamentre et poses cec de per-
nil ibèric. “Novel·la russa i pota
de porc, la millor combinació”,
proclamen amb gran seguretat
els altaveus.
I una mica d’això, de novel·la

russa i de porc ibèric, hi ha a El
montaje, l’espectacle que ve des-

prés dels anuncis i que protago-
nitzen cada dimecres a la Sala B
de Luz de Gas Xavier Sardà i
Juan Carlos Ortega, que han tre-
ballat molts anys junts i que tot i
això continuen sent bons amics.
De fet, Sardà va assegurar que

és admirador d’Ortega des de fa
molt i que en aquest espectacle li
fa d’espàrring. “JuanCarlos ho fa
tot molt bé però no parla català”,
va ironitzar Sardà. I Ortega va
confessar que va créixer a l’àrea
metropolitana de Barcelona i que
de petit creia que això era el que
ell parlava... Les al·lusions al mo-
ment polític no van escassejar,
com quan va fer la seva aparició
l’entranyable senyor Casamajor
per dir-li a Ortega quemillor que
no faci imitacions: “No facis
veus.Mira el Sardà, el pobre, s’ha
quedat federalista”. Abans, un se-
nyor de Madrid havia narrat
ocult tota una trobada en la terce-
ra fase amb el que s’intuïen extra-
terrestres de dit llarg i lluminós
però que, esclar, van acabar sent
una parella de catalans amb el
seu fill. “I eren normals”, confes-
sava el senyor confidencialment.
A l’obra hi va haver prou porc

ibèric, incloses fantasies eròti-
ques amb María Dolores de Cos-

pedal i el seu marit i una senyora
de Las Vegas anomenada Rosalía
que semblava gallega i estava dis-
posada a donar tot el seu amor a
Ortega. Però el gran moment de
la nit va ser de novel·la russa. En
pantalla van aparèixer imatges

del vigía de Occidente, Francisco
Franco, alnodo. Comque la imita-
ció d’Ortega és perfecta, semblen
fragments històrics fins que el lo-
cutor comença a revelar-nos que
el Generalíssim té forts senti-
ments nihilistes. Que està “fins
als ous de tanta comèdia”, dit
mentre visita vaixells, inaugura
pantans i rep nuncis i dictadors
comTrujillo. I que en realitat de-
sitjaria que una bala li travessés
el crani “perquè aquesta vida ha
perdut tot el sentit”. De fet, la-
menta “no sermés valent” per po-
der fer una altra cosa. Ni Dos-
toievski. El públic, per terra.c
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En una obra amb
porc ibèric i novel·la
russa, el cim va ser
el sentiment nihilista
de la vida del Caudillo
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El ministeri de Cultura va re-
metre ahir a laGeneralitat l’úl-
tima tramesa corresponent
dels papers de Salamanca –do-
cuments confiscats pel govern
franquista després de la Guer-
ra Civil– consistent en 238 cai-
xes, 350 llibres, 10 cartells, 2
làmines, 3 mapes i plànols, 4
banderes, 10 pamflets i 8 targe-
tes postals. La tramesa no co-
breix la totalitat del sol·licitat
per la Generalitat, segons va
informar el Govern central el
juny passat, després de la reu-
nió del Patronat del Centre
Documental de la Memòria
Històrica, en aplicació de les
sentències del Constitucional
en les quals s’especificava que
la Generalitat només havia de
rebre els lligalls “per lliurar-
se’ls als seus propietaris origi-
nals o als seus successors”. De
fet, el Govern espera que laGe-
neralitat torni una part dels pa-
pers ja rebuts ennohaver acre-
ditat tal lliurament.
“Tinc la sensació que no

deu haver arribat exactament
el que esperàvem. Per tant, ho
haurem de continuar
reivindicant”, va dir ahir a la
nit el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell.c


