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espectaclesicult
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E
l compositor i pianista
Carles Santos se submer-
geix en l’univers creatiu
de l’irrepetible artista

Joan Brossa a Brossalobrossotdebros-
sat, un muntatge que, adverteix,
no és cap tribut. «Es fan homenat-
ges a coses que han mort però
l’obra de Brossa segueix més viva
que mai», destaca Santos, que el
1961 va rebre l’encàrrec de com-
pondre la música de l’espectacle
Concert irregular, de Joan Brossa,
per commemorar el 75è aniversa-
ri del naixement de Joan Miró. El
muntatge s’estrena avui al Teatre
de Salt (Girona). A partir del 8 de
maig s’instal.larà al Teatre Lliure.

Ara, Santos dirigeix i cedeix el
protagonisme a la pianista i per-
former Inés Borrás, al tenor Anto-
ni Comas i als actors Mònica
López i Josep Maria Mestres, per
reflectir la seva visió del subver-
siu poeta, artista plàstic i drama-
turg mort fa 10 anys.

ÍNTIM I PERSONAL / Amb la música
com a fil conductor, Santos retra-
ta el Brossa més íntim, aquell
que tant disfrutava amb el gri-
nyol d’una porta que amb el Tris-
tany i Isolda, de Wagner. «Amb
Brossa vaig riure molt, amb ell
vaig tenir un feeling molt especial
–assenyala el director–. Teníem
molts punts en comú. Tots dos
vam matar molts capellans, enca-

ra que l’obra no va d’això. Comprèn
molt més». Durant els assajos, San-
tos va batejar el muntatge 53 maneres
de matar un capellà, títol que després
va desestimar. L’anticlericalisme és
només un dels punts d’unió entre
Brossa i Santos. «Aquesta és una
obra molt oberta i diversa en què hi
ha des de textos i poesies de Brossa
fins a cine, música i projeccions que
no són seves –explica–. Fins i tot hi
ha coses que no li agradaven però
que tenen a veure amb ell».

Brossa era un home avançat al
seu temps, cosa que Santos s’encar-
rega de reflectir. «Catalunya no va te-
nir visió per adonar-se del seu in-
creïble geni. La seva obra va resultar
premonitòria. Coses que ell va fer
durant els anys 40 van formar part
de l’avantguarda dels anys 60 i 70.
S’avançava».

L’espectacle es divideix en tres
parts. La primera mostra el Brossa
més internacional, la segona, la seva
poesia, i la tercera, el seu teatre. H

Carles Santos
torna al peculiar
univers de Brossa
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El nou muntatge
del compositor
barreja música,
teatre i poesia

33 Mònica López, a l’obra.

mergentse

Flamenc amb minifaldilla
ÁNGELA GARCÍA
BARCELONA

«Flamenca, hiphopera, zíngara, ra-
pera». La tornada del primer single
de La Shica sembla tota una declara-
ció de principis. Però no és més que
una forma de dir no a les fronteres
en la música. «Sóc una barreja d’un
munt de coses, no vaig de res». Així
és com es defineix Elsa Rovayo, que
el 4 de març passat va llançar el seu
disc de debut Trabajito de chinos.

La Shica, anomenada així per la
seva estatura d’1,58, volia ser «una
artista com Lola Flores» des d’«abans
de saber pronunciar la r» i amb 15
anyets va fer l’equipatge i es va plan-
tar a Madrid. Dos anys més tard,
aquesta noia del sud originària de
Ceuta va començar a ballar a tablaos
flamencs, un espai on, malgrat
l’amor que sent per aquest ball, no
es troba còmoda perquè és «massa
rígid».

«Em va costar molt entrar-hi. És
un circuit complicat, sobretot per a
una paia rara com jo», perquè això
és el que sempre s’ha considerat:
«una paia rara que balla flamenc
amb calba i amb minifaldilla». I
aquesta raresa va ser precisament la
que li va obrir les portes de la músi-
ca fa tres anys, quan va presentar la
seva peça Z íngara rapera . Des
d’aleshores, «tot ha anat rodat».

Quan va agafar un micròfon per

primera vegada va decidir que no
tornaria a ballar. Es va rapar els ca-
bells per no tenir la temptació de po-
sar-se la peineta i assegurar-se que
no la trucarien més per a cap espec-
tacle de dansa. «Vaig dir que no a
tothom per primera vegada i vaig
començar a ser sincera amb mi ma-
teixa». Elsa sentia que tenia «alguna
cosa a dir». Si no ho feia es «tornava
boja».

Ara, acompanyada per un guitar-

rista, un baixista i un bateria, La Shi-
ca té repertori: dotze temes que van
sorgir a poc a poc, «sobre la marxa,
amb molta descaradura» i que
aquesta nit oferirà al Teatre Joventut
de l’Hospitalet. «M’he passat la vida
sembrant i ara estic recollint. La vida
m’està pagant tot el que em deu».

El més proper en l’horitzó de La
Shica: seguir evolucionant, tocar el
baix i proposar un nom per a la ban-
da, El conjunto. H

3 Va néixer a Ceuta fa 32 anys. Debuta amb ‘Trabajito de chinos’
3 Ha passat del ball a cantar una fusió de flamenc i hip hop.

La Shica


