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E 
spanya va ser l’últim país europeu a 
prohibir l’esclavitud a les seves co-
lònies, una vergonya que es relaci-
ona amb l’origen d’algunes fortu-
nes catalanes. Sergi Pompermayer 

ha volgut burxar en aquesta infàmia en el seu text 
Amèrica que arriba a la Villarroel amb direcció de 
Julio Manrique. El muntatge ens asseu a la taula 
d’una família de classe molt alta, tant que costa 
imaginar el volum de la seva riquesa. Reben visi-
ta, el jove hereu (Marc Bosch) presenta la seva pa-
rella (Tamara Ndong), una dona negra que amb la 
seva presència remourà el tèrbol passat esclavis-
ta del llinatge. La situació no triga a desbordar-se 
i els contrastos revelen que, en realitat, les coses 
no han canviat tant com es podria esperar. 

Com en les millors obres d’Edward Albee, l’al-
cohol serveix de lubricant per portar les coses fins 
al límit. No trobem, en canvi, el fulgor sofisticat 
d’una burgesia culta i brillant, al contrari, el gro-

tesc s’abraça a la indecència, un retrat de perso-
natges que podria semblar caricaturesc si no tin-
gués una dosi tan alta de credibilitat. Els negocis 
poden haver canviat però la lògica de l’enriqui-
ment salvatge continua podrida. A Joan Carreras li 
va molt bé el paper de dolent, interpreta el pare de 
família, obscè empresari incapaç de veure més 
enllà del benefici. Mireia Aixalà torna a estar es-
plèndida, un altre personatge excessiu com aquell 
de Les tres germanes que li va valer un Max. Cons-
trueix la mare amb una induïda ingenuïtat: millor 
beure i mirar a una altra banda per no haver 
d’afrontar la immoralitat del seu privilegi.  

Tornem a disfrutar del ritme trepidant que 
Manrique imprimeix a les seves direccions, tam-
bé del treball de detall de les interpretacions, per 
més que el repartiment no estigui del tot equili-
brat. Més enllà dels protagonistes, l’obra avança 
també amb grans secundaris. Carme Fortuny in-
terpreta l’àvia, la seva demència actua de catalit-
zador, memòria silenciada que emergeix en els 
moments menys oportuns. Aida Llop, per la seva 
banda, és l’essència del muntatge, el seu perso-
natge de criada dona la dimensió actual d’una 
classe social que ha canviat esclaus per assalariats.  

Amèrica atrapa i convenç, la seva bufetada res-
sona i desmunta amb punteria la falta de lògica 
dels discursos de l’acumulació. Interessen una 
mica menys els flashbacks al passat colonial, per 
més que acaben de remarcar els paral·lelismes 
amb el present. També la successió de finals en-
cadenats resulta densa, tancament de trames que 
deixa tremolant la tan reeixida versemblança. n
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¿Qui tem  
el passat 

esclavista?

De prodigiós cal qualificar que 
en aquests temps hi hagi alguna 
cosa, la que sigui, que susciti 
unanimitats en tot l’espectre 
polític, tot i que calgui buscar-la 
més enllà dels confins terrestres 
si és necessari. Fins allà vam 
anar ahir per atendre l’entrega 
de la medalla d’or al Mèrit Cul-
tural a la sempre galàctica figu-
ra de Jaume Sisa, distinció que, 
tal com va explicar l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, havia 
sigut aprovada per tots els grups 
polítics municipals. 

Simpàtic acte, el celebrat al 
Saló de Cent de la seu consisto-
rial, i al seu pati de butaques es 
va poder veure una distingida 
representació del ram canço-
naire, amb col·legues com Quimi 
Portet, Roger Mas, Oriol Tram-
via i membres dels grups Mishi-
ma i Manel, feliços pel fet que un 
dels seus sortís del seu cau per 
obtenir tan alt honor institucio-
nal. Una medalla que, va deixar 
anar Colau en cert moment, 
«potser hauria d’haver arribat 
abans» i que era de justícia ja 
que Sisa, va apuntar, representa 
«la Barcelona canalla, trenca-
dora, valenta i creativa». Per ai-

xò va suscitar tal «unanimitat 
intergalàctica» a l’ajuntament 
de la capital catalana. 

L’alcaldessa va assegurar ha-
ver cantat Qualsevol nit pot sortir el 
sol en manifestacions pel dret a la 
vivenda (per allò que «casa meva 
és casa vostra si és que hi ha cases 
d’algú») i va elogiar «l’ànima de 
nen que no vol perdre la inno-
cència», encarnada pel cantautor 
de Poble Sec. Va concloure amb 
un desig: «La política necessita 
fer-se galàctica». Prenent el tes-
timoni, Jordi Martí, tinent d’al-
caldia, va ressaltar el fons barce-
loní de l’obra de Sisa citant aquell 
deliciós disc del 1982 anomenat 
Barcelona postal (pila de cançons 
sobre la ciutat que va tramar amb 
l’artista multidisciplinari Miral-
da), i l’actor i director teatral Ori-
ol Broggi va glossar la seva figura 
i va donar fe que, en efecte, «hi ha 
nits en què pot sortir el sol». Unes 
paraules a què Fer Acosta (mem-
bre del grup Inspira) va donar 
continuïtat cantant-nos el clàs-
sic esotèric El setè cel.  

Proverbial circumspecció 

I a tot això, ¿l’homenatjat? Allà 
era, al seu grup preferent, acom-
panyat del que va ser el seu 
mànager (quan estava en actiu) i, 
tanmateix, amic, Gerardo Sanz, 
encaixant les lloes amb la seva 
proverbial circumspecció. Espe-
ràvem amb ànsia el seu parla-
ment i, quan va arribar el mo-
ment, es va aixecar i es va deixar 
anar cantant ‘a cappella’ una de 
les seves composicions, Me’n vaig 
en globus (del disc Visca la lliber-
tat, 2000), una mena de pasdoble 
que va deixar anar un missatge 
de comiat dels compromisos i 
servituds terrenals. «Passi-ho bé, 
senyor Esteve/ Adeu, senyora Car-
men...», va celebrar com qui se’n 
va lluny, molt lluny. El Jaume 
continuarà amb nosaltres, però 
Sisa se’n va anar, i «des de l’altu-
ra tot és veu petit». n 

Sisa, medalla d’or de Barcelona 
per «unanimitat intergalàctica»

El retirat cantautor rep la distinció de l’ajuntament al mèrit cultural en un acte al Saló  
de Cent que va culminar interpretant ‘a cappella’ la seva cançó ‘Me’n vaig en globus’.
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L’alcaldessa Ada Colau imposa a Jaume Sisa la medalla d’or al Mèrit Cultural que atorga Barcelona, ahir.

Ajuntament de Barcelona
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