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America Sanchez. Fernando
Amat em va demanar un logo
tip. Van triar una tipografia
Futuradels anys trenta i li vaig

posar uns ponts, Stencil es diuen. En
Fernando em va demanar que es pogués
escriure en neó, li va agradar i li va anar
bé. S’ha reproduït unmiliódevegades en
productes, a la premsa, en bosses.
J.G.: Com va sorgir la idea?
A.S.: Jo tenia un alumnemolt bo a l’Es

cola Eina, Àlex Ferrer, un paio que esta
va molt bé. La primera idea la vam tenir
tots dos junts. Primer va ser de plàstic i
més tard la van fer de paper, és consis
tent i millor.
J.G.: Unamà amb sis dits?
A.S.: Bé, tu ja sapsqueenaquella època

es prenien drogues. Amés hi ha una cosa
molt interessant: el cognom Seisdedos
existeix. Hi ha gent que es diu Joaquín
Seisdedos. Ens agradava aquesta idea de
presentar l’anomalia física com si fos
normal. Saps que als guitarristes els
agradaria tenir més dits? Un guitarrista
emva demanar la imatge per a la coberta
d’un disc. Li vaig dir: “Nopot ser, és pro
pietat de Vinçon”.
J.G.: I, a sobre, els colors.
A.S.: Els vaig triar jo. Un color insòlit,

molt contradictori, i amb les ungles ver
melles encara més. Fernando Amat va
incorporar un eslògan que imitava, de
broma, els que feien servir a les botigues
dequincalla: “Extenso surtidodeobjetos

de todas clases”. Feia sentit: a Vinçon hi
trobaves una varietat inaudita de mate
rials d’ús comú.
J.G.: I Detrás?
A.S.: Era una altra botiga, al carrer de

Pau Claris. La botiga estava darrere Vin
çon i, amb una llei de racionalitat total,
en Fernando la va anomenar Detrás.
J.G.: I quina diferència hi havia entre

Vinçon i Detrás?
A.S.: Això serà millor que li demanis a

en Fernando.
FernandoAmat:Hola!Quanvisitàvem

fàbriques buscant productes per vendre
a Vinçon trobàvem coses que ens agra
daven però que a Vinçon la gent no les
hauria entès, perquè Vinçon tenia una
selecció de disseny industrial i això eren
productespopulars.Recordounavegada
que vam anar aManises i vam portar to
tes les horterades de ceràmiques de càn
tirs i ocells: va ser fantàstic. Després vam
anar incorporant altres coses, com unes
peces de Mariscal que es deien Deco
part, per decorar apartaments, o els ob
jectes serigrafiats d’Aiguadevidre.
J.G.: Va agradar, la bossa?
A.S.: Va tenir un impacte bestial. No

tenia res a veure amb res. El logo té qua
ranta anys, és increïble. En Fernando
l’ha conservat durant tota la vida de Vin
çon. El va col∙locar gran als balcons, i va
funcionar molt bé. No l’ha canviat se
guint la moda o per canviar per canviar,
com fa molta gent. Vaig pensar d’agrair
li amb un diploma. El vaig fer però no li
vaig donar.
Creada el 1941, la botiga Vinçon de

passeig de Gràcia 96 va tancar les portes
el 30 de juny del 2015.
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La Veronal i Ivo van Hove aconsegueixen grans triomfs en l’obertura del Grec

L’infernés el cel

El Grec ja està oficialment inaugurat.
Doblement. I amb notable èxit. Amb
dues obres que es van endinsar ahir, i
tornaran a ferho avui, demanera dife
rent a l’infern.Unaambtot justun telè
fon, i no precisament mòbil: La voix
humaine. L’altra, ambelnomde la cova
més profunda del món, Vorònia, a
Geòrgia, una al∙lusió també a l’Hades, a
l’avern, que a l’obra, a través de cita
cions bíbliques apocalíptiques projec
tades a l’escenari, apareix no poques
vegades. Dues obres atapeïdes d’imat
ges evocadores i músiques poderoses i
sorprenents –Vorònia, aplaudidíssima
ahir a la nit, va estar ple de polifonies i
fins i tot de l’Intermezzo de Cavalleria
rusticana i delNabucco de Verdi, i a La
voix humaine, peça mítica de Jean
Cocteau en la qual una dona prova de
retenir el seu amant en una conversa
telefònica desesperada va sonar fins i
tot I’m a single lady– que ahir van do
nar el tret de sortida a un festival que
ocuparà tot elmesde juliol aBarcelona
i en el qual ahir s’hi an abocar les auto
ritats, noves i anteriors: Vorònia, la

dansa teatre de La Veronal que va ser
triada per obrir ahir a la nit a les deu de
manera oficial el festival en el Teatre
Grec va ser presidida per Ada Colau,
però també hi van ser Xavier Trias o
JordiMartí, ara gerentde l’ajuntament
i antic responsable últimdel festival en
la seva etapa com a regidor de Cultura
del PSC.
I, per descomptat, la professió tea

tral sencera es va abocar en una inau
guració que realment va ser doble:

dues hores abans deVorònia elMercat
de lesFlors acollia la primera funcióde
La voix humaine, l’obra de Cocteau
dirigida per l’holandès Ivo van Hove,
que en els dos últimsGrecs ha triomfat
amb Tragèdies romanes i El brollador.
L’actriu Halina Reijn va ser superba
donant vida a una dona l’última espe
rança de la qual depèn d’una conversa
telefònica. Si tallen el cable, diu, li ta
llen l’aire. Una conversa en la qual pas

saper tots els registres imaginables i en
la qual està situada dins d’una mena
d’habitació buida en la qual amb prou
feineshihaunmòbil encàrrega a terra.
Una habitació que el públic veu darre
re del vidre com si fos gairebé un psi
quiàtric. La protagonista, una vegada
acabada la funció, ja davant el públic,
rebent els aplaudiments, continua plo
rant, tal és la intensitat de la peça.
Després, de l’infern personal al

col∙lectiu de Vorònia. La Veronal, la
companyia que dirigeix Marcos Mo
rau, va decidir conjurar la dificultat de
la pedrera que emmarca elTeatreGrec
col∙locant una enorme cortina de la
qual sorgeixen no poques sorpreses
després d’un part inicial. Processons
de combregants, oracions, el frigorífic
d’undipòsit de cadàvers en el qual dins
hi ha un goril∙la, un ascensor del qual
pot sorgir una taula gairebé celestial
els comensals de la qual ballaran al rit
me delNabucco... El bé, elmal, l’infern,
el cel, la religió i una frase que va donar
títol a un llibre de Guy Debord, el pare
del conceptede la societatde l’especta
cle: anem donant voltes en la nit i som
devorats pel foc. Una endevinalla la
resposta de la qual potser seran arnes o
potser humans com els que van
prendre –ambmolt èxit– l’escenari del
Grec ahir a la nit.!
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Una escena de l’estrena d’ahir a la nit de La Veronal en el Teatre Grec

Lamúsica va prendre
l’escenari del Grec amb
polifonies, ‘Nabucco’
o ‘Cavalleria rusticana’

Justo Barranco
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El Grec té un programa tan carregat que
presenta lessevespropostesdesetenset.
I ahir va presentar des de Joan Manuel
Serrat enconcert alTeatreGrec–del4al
8 de juliol– fins a Susana Sheiman i Juan
PerrolasetmanavinentalJamboree.Des
del circ de l’argentí LeandroMendoza a
Pals, unespectaclequeva “de lamorta la
vida”, de la desaparició d’un pallasso a la
recerca per part de la seva companyia
d’unllocfèrtilperalessevescendres–del

4al7alMercatdelesFlors–,alesPetjades
dePeriferiaTeatro,queexplorenambti
telles la relació entrepersones i gossos el
8 i el9aLaVilella.Desdel teatred’objec
tes deXavier Bobés ambCosas que se ol-
vidanfácilmente–quejugaalMercatamb
lamemòria i la sorpresaperanoméscinc
espectadors per passi– alCabaret senso-
rialdeTeatrode losSentidos,queobre la
seva seu del Polvorí deMontjuïc les nits
delsdijous,divendres idissabtesde juliol
perdegustarrecords.Elsmatinsdelsdiu
mengesseranperalsméspetits.

I no faltarà càrrega política: la coreò
grafa Sol Picó ha reunit grans ballarines
de mig món –Shantala Shivalingappa,
Minako Seki, Julie Dossavi i ella matei
xa– per preguntar aW.W. (WeWomen)
què és per a elles ser una dona avui –es
veuràalMercatdel6al8–,mentrequeLa
Villarroelmostraràfinsal2d’agostBang-
kok, obra escrita per AntonioMorcillo el
2013 i que semblaprofètica: succeeix en
migd’uncaosbancari i cremadecaixers.
CarlosÁlvarezNóvoadónavidaaunho
me a qui han enganyat venent un bitllet
per aBangkokdesd’unaeroportdel qual
no s’enlairen avions. Una comèdia sar
càstica que qüestiona “certsmodels eco
nòmics i socialsaraconfrontatsper la so
cietat. És l’obra que han de venir a veure
Ada Colau i el seu equip obligatòria
ment”, somriuMorcillo.!

‘Bangkok’ satiritza el
model econòmic actual
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