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Guillem Terribas, secreta-
ri sense vot d’un jurat for-
mat per Begoña Barrena
(crítica teatral), Joan Ollé
(director d’escena), Toni
Casares (responsable de la
Sala Beckett), Pere Puig
(responsable de la sala La
Planeta) i Salvador Sunyer
(director artístic de Tem-
porada Alta i d’El Canal),
va revelar ahir, al restau-
rant Boira de Girona, 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. I no
convé revelar més detalls
de la trama, tot i que en el
dossier entregat a la prem-
sa se’n parla amb pèls i se-
nyals. Fer-ho és restar in-
terès a l’obra a ulls del pú-

blic potencial.
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 durant la
roda de premsa van acudir
ràpidament a la ment i que
llavors, Carol López, en el
seu escrit de presentació,
va ratificar: Tim Burton i
Dogville. Burton pel tipus
de personatges gairebé es-
trafets, pel joc entre el món
oníric i el real, per la con-
traposició de valors com la
innocència i la bondat, la
mesquinesa i la mentida
que es poden observar en

films com Eduardo Ma-
nostijeras i La novia cadà-
ver, que són contes, però
no exactament per a nens.
Dogville, de Lars Von
Trier, per la concepció de
l’espai escènic, però tam-
bé pel plantejament: un
poble amb un costat fosc,
amb ombres.

Encara no està determi-
nat l’espai on s’estrenarà
–les possibilitats es re-
dueixen gairebé única-
ment al Teatre de Salt o al
Teatre Municipal de Giro-
na– un muntatge que re-
querirà molts esforços,
que és de gran format pel
nombre d’intèrprets, una
desena, i perquè a més,

l’ambició tant de Freixas
com de Collet i López és
incloure-hi música en di-
recte interpretada per, com
a mínim, un combo clàssic
de rock. Collet explica que
La dolça Sally no serà un
musical convencional, del
qual tant ell com l’autora
es confessen «allunyats»
generalment per qüestions
estilístiques. La música,
segons Collet, tindrà a
veure amb el «rock alter-
natiu i els darrers movi-
ments de folk americà més
intimista, entrelligats amb
l’ús de l’electrònica que
van començar a experi-
mentar moviments com el
trip hop».

Un musical sobre la
pèrdua de la

innocència guanya
el Joaquim Masó

Daniela Feixas és l’autora de «La dolça
Sally», que dirigirà Carol López

DANI CHICANO / Girona

● La dolça Sally, una obra de teatre musical escrita per
Daniela Feixas (Torrelavit, Alt Penedès, 1973), és el pro-
jecte guanyador de la segona edició del premi per a pro-
duccions teatrals Joaquim Masó, dotat amb 30.000 euros.
La dolça Sally, que dirigirà Carol López i tindrà música
de Jordi Collet parla de la pèrdua de la innocència.

Daniela Feixas, l’autora del text i el llibret, aquest juntament amb Jordi Collet, de La dolça Sally, ahir, a Girona. / D.C.

● Burn after reading, l’úl-
tima pel·lícula dels ger-
mans Joel i Ethan Coen,
amb George Clooney,
Brad Pitt i John Malkovich
com a protagonistes, inau-
gurarà la 65 edició de la
Mostra de Venècia, que se
celebrarà del 27 d’agost al
6 de setembre. La inaugu-
ració serà la presentació
mundial del film, en el
qual també participen
Frances McDormand, Til-
da Swinton i Richard Jen-
kins. Es tracta d’una pel·lí-
cula d’humor negre amb
trama d’espionatge: un ex-
agent de la CIA (Malko-
vich) perd un disc com-
pacte amb les seves me-
mòries, que acaben per ac-
cident a les mans d’uns

instructors de gimnàs de
Washington que intenten
obtenir un benefici de la
troballa. El film és l’últim
treball dels germans Coen,
després de No es país para
viejos, que va obtenir qua-
tre Óscar, entre els quals el
de millor film, millor di-
recció i millor actor per a
Javier Bardem. A més, els
Coen també han comptat
amb Emmanuel Luzbeki
com a director de fotogra-
fia, nominat als Òscar per
Children of men, de Cua-
rón. La mostra, que l’any
passat es va inaugurar amb
Expiación, de Joe Wright,
una de les grans derrotades
en els Òscar d’aquest any,
continuarà la seva vocació
de ser l’aparador del cine-
ma europeu.

El nou film dels germans
Coen obrirà la 65a Mostra

de Cinema de Venècia
EFE / Venècia


