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a saviesa popular afirma que al pot petit hi
ha la bona confitura. Dita ideal per a aquest
muntatge de petit format, delícia per a l’es-

pectador. A partir de diferents textos de Jean Coc-
teau, El mentider és una d’aquelles experiències
teatrals que arriben al públic i el fan còmplice des
del primer instant. Això és possible gràcies a la
magnífica interpretació de Rosa Renom, que bas-
teix un monòleg trepidant no només amb l’ofici i la
tècnica dels anys, sinó també amb l’esperit i el lliu-
rament, aquest sí, sincer, als presents.

Vestida amb frac de mestre de cerimònies, l’ac-
triu sorgeix del no-res a l’inici de l’espectacle per
passejar-se entre el públic i interpel·lar-lo directa-
ment sobre el fenomen de la mentida. Amb llum de
sala tots formen part d’aquest ritual, joc de paraula
que va del més pur sentit comú a la sofisticació in-
tel·lectual gràcies a la ploma de mestre de Cocteau.
Un inici potent per parlar de la vida en societat i de
la mentida que sovint amaguen les relacions huma-
nes que no decau al llarg de la funció gràcies a la in-
terpretació, unida a la tria d’històries. Relats d’una
dona que encarna diferents personatges i situa-
cions. Records de teatre de bulevard francès d’una
cantant que s’enfronta amb el públic des del seu
vestidor només amb una perruca i una samarreta in-
terior masculina de grans dimensions. Experièn-
cies d’una dona enamorada que explota i obre el
seu cor a l’home que la fa patir, parapetat darrere
d’un diari en l’escena que culmina en un gran mo-
ment còmic, que provocà la rialla general de tota la
platea. Finalment apareix la gran dama de l’escena,
primera actriu que es riu d’ella mateixa mostrant la
gran mentida del teatre.

Damià Barbany fa una direcció encertadíssima i
una aposta en la concepció de l’espai escènic que
juga precisament amb el lloc on es representa la
funció. Alguns dels elements escenogràfics, com
ara les mans de maniquí, evoquen la poesia visual
de Joan Brossa i la fan dialogar amb Cocteau, pre-
sent en forma de màscara, a qui li agradava dibui-
xar, observar i fotografiar les mans. L’esperit bros-
sià també es palesa en el treball d’ombres xineses
que tenen en Abel Coll el suposat interlocutor de la
protagonista.
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La bona confitura
� Títol: El mentider. Variacions sobre l’engany

Autor: Jean Cocteau

Direcció i espai escènic: Damià Barbany

Ajudant direcció: Abel Coll

Intèrpret: Rosa Renom

Dia i lloc: Dijous 12 d’abril a l’Espai Escènic Joan

Brossa

TERESA FERRÉ

Imatge de Rosa Renom durant la representació.

 Minino Garay, la seva
mare el va començar a
anomenar així quan era un

nen i vivia a la ciutat argentina de
Còrdova, al peu de les muntanyes.
Mentre es feia gran, Minino es va
aficionar a seguir el ritme infecciós
de bombos i timbals. I ara que ja és
un home corpulent i grenyut, con-
serva aquest sobrenom enganyós i
és un dels percussionistes desta-
cats de l’escena del jazz parisenc,
on ha anat tocant durant anys amb
músics de mil tendències i de tots
els colors.

A la sala petita de L’Auditori es
va presentar el nostre artista (per
segon cop a Barcelona després
d’actuar al Jamboree fa uns quants
mesos) encapçalant el seu projecte
més personal: Los Tambores del
Sur. En aquesta vistosa família de
vuit músics hi conflueixen el batec
africà, la sofisticació jazzística i la
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calidesa de les músiques populars
llatinoamericanes. Plantat amb la
seva bateria i les seves bromes al
mig de l’escenari, Minino va enco-
manar alegria i ritme a l’abundant
públic. Va gaudir (i va fer gaudir)
dirigint al seu voltant saxos, trom-
petes, caixons afroperuans i bom-
bos del nord de l’Argentina. I per si
això fos poca cosa, la contundèn-
cia escènica de tot plegat s’arrodo-
neix amb la presència en el grup de
Pájaro Canzani, un guitarrista uru-
guaià amb aspecte i maneres de
vell rocker. El seriós Canzani, que
sembla el complement ideal per al
caràcter extravertit del percussio-
nista, canta i toca amb un peu en el
blues i l’altre en el candombe.

La visita a Barcelona va servir a
més a Minino per trobar-se a l’es-
cenari amb alguns col·legues esta-
blerts a la ciutat, com ara l’actriu
Cecilia Rossetto (cantant i gesticu-
lant amb la milonga El violín de
Becho, d’Alfredo Zitarrosa), i tam-
bé amb col·laboradors caçats al
vol, com ara el violinista Oriol Sa-

ña, del grup Virus String Quartet,
que va afegir-se a la festa per im-
provisar al ritme de la chacarera,
una de les músiques més caracte-
rístiques del camp argentí.

Durant dues hores, el percussio-
nista va anar combinant amb grà-
cia cordovesa els seus comentaris
sobre la vida amb el repertori dels
dos discos que ha enregistrat fins
ara, Minino Garay y los tambores
del sur i el més recent Kilombo. El
seu repertori és d’un espectre am-
plíssim: deconstrueix tangos clàs-
sics del lletrista Discépolo com ara
Uno i Cambalache, s’endinsa en
atmosferes de jazz-rock, llança
proclames revolucionàries a ritme
de discoteca, es queda sol amb els
percussionistes per invocar l’espe-
rit del carnaval i les murgues i es
fot de tot: dels francesos, dels ar-
gentins, dels ianquis, del públic i
d’ell mateix.

Minino assegura que la sang ne-
gra li corre per les venes, i ningú
que no l’hagi escoltat pot atrevir-se
a contradir-lo.
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El gran Minino
� Lloc i dia: L’Auditori (Barcelona).

12 d’abril

JORDI MARTÍ

L’exposició va ser inaugu-
rada pel president de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans
(IEC), Salvador Giner, i
serà a Girona fins al mes
que ve; després farà un re-
corregut itinerant per arreu
dels Països Catalans. La
mostra es divideix en cinc
parts. En la primera es re-
cull una cronologia de les
efemèrides que han confi-
gurat la trajectòria de
l’acadèmia de les lletres
catalanes al llarg d’aquests
cent anys amb unes espel-
mes molt grans, com si es
tractés de les del pastís
d’aniversari de l’Institut.

A les quatre parts res-
tants de l’exposició hi ha
una selecció d’imatges i
audiovisuals. La primera
està dedicada als membres
de l’Institut, sobretot als
primers i a aquells que en
van assegurar la continu-
ïtat en moments difícils,
com ara la dictadura de
Primo de Rivera, la Guerra
Civil i la dictadura fran-
quista. En aquest espai es
poden veure els llocs que
van emmarcar i emmar-

quen les activitats acadè-
miques de l’IEC. El segon
bloc recorda els principals
fets duts a terme per l’Ins-
titut, des de les primeres
campanyes d’estudi de
l’arquitectura i la pintura
romàniques del Pirineu i
les excavacions d’Empú-
ries fins a l’informe sobre
el canvi climàtic a Catalu-
nya. També hi ha les nor-

mes ortogràfiques del
1912 i la segona edició del
Diccionari de la llengua
catalana, acabat de publi-
car.

L’opinió
El tercer espai expositiu
mostra, per una banda, que
moltes de les iniciatives
impulsades per l’IEC
s’han convertit en normes

de referència, institucions
o serveis transcendentals
per a la recerca i la difusió
del coneixement. Així,
institucions o serveis com
ara la Biblioteca de Cata-
lunya, el Museu Nacional
d’Art de Catalunya i el
Servei Meteorològic de
Catalunya tenen l’origen
en iniciatives de l’Institut.
En la quarta secció, diver-
sos membres de l’Institut i
d’altres persones que no
en formen part parlen del
futur de l’acadèmia catala-
na. A més, els visitants po-
den opinar sobre el futur
de l’IEC escrivint el que
en pensen en una pissarra.

A la seu de Barcelona de
l’IEC, al carrer del Carme,
es durà la versió ampliada
de l’exposició L’Institut
d’Estudis Catalans,
1907-2007. Un segle de
cultura i ciència als Pa-
ïsos Catalans. La mostra
estarà oberta des del 12 de
setembre fins al 16 de de-
sembre i s’hi podrà veure,
a més, documents origi-
nals com ara manuscrits,
llibres i obres d’art.

Girona estrena l’exposició del
centenari de l’acadèmia catalana
La mostra de l’IEC es podrà veure a la Fontana d’Or fins fins al 20 de maig

Imatge de l’acte d’inauguració amb Arcadi Calzada i Salva-
dor Giner en primer terme. / PERE DURAN

� La versió itinerant de l’exposició
del centenari de l’Institut d’Estudis
Catalans es pot veure des de diven-
dres passat al centre cultural de Cai-

LAURA PORTAL / Girona xa Girona Fontana d’Or i fins al 20
de maig. L’Institut d’Estudis Cata-
lans, 1907-2007. Un segle de cultura
i ciència als Països Catalans anirà
després a Andorra, Perpinyà, Valèn-

cia, Maó i l’Alguer. La mostra, que
està dividida en cinc parts, realitza
un recorregut per la història de l’aca-
dèmia des dels inicis i fins a la sego-
na edició del diccionari.




