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Un procediment
judicial podria
posar en
qüestió la cessió
d’una tela del
pintor al MNAC

L’edició catalana
del nou llibre de
l’autor ha de ser
retirada perquè
hi falten els dos
últims capítols

Problemes
amb el darrer
Ken Follet
en català

‘El cotxe’
de Ramon
Casas ha de
passar la ITV

| 31AVUI
DIMARTS, 28 DE SETEMBRE DEL 2010

S’obre el teló i
apareixen
penjats del
sostre quatre
cantants,

dues dones –Begoña Al-
berdi i Claudia Schnei-
der– i dos homes –Antoni
Comas i Toni Marsol– que
es mouen com pèndols
emprenyats d’un costat a
l’altre de l’escenari, sub-
ratllant el que canten i cri-
den amb els sorollosos
cops de peu amb què s’im-
pulsen cap a l’altre extrem
de la caixa escènica. Fi de
l’escena 1. Segona escena:
de dalt de l’escenari baixa
una gran caixa tancada.
Quan està al nivell de ter-
ra, una serra comença a
perfilar una porta des de
l’interior i irromp en esce-
na una dona –Queralt Al-
binyana– que comença a
relatar de manera impe-
tuosa les 42 maneres de
matar un capellà. Acaba la
seva dissertació amb una
conclusió que la trasbalsa:
mai no podrà matar tots
els capellans. De sobte, es
troba malament i vomita. I
a continuació, apareix en
escena, rodolant, una fre-
gadora humana –la balla-
rina Ana Criado– per nete-
jar el terra humit.

Divendres i dissabte
Això és un tast del que es
veurà divendres i dissabte
vinent al Teatre Municipal
de Girona: l’espectacle  Chi-
cha Montenegro Gallery,
creat i dirigit per Carles
Santos (Vinaròs, Baix
Maestrat, 1940), una co-

producció entre el Teatre
Lliure i El Canal que inaugu-
rarà el festival Temporada
Alta 2010. Ahir, al costat
d’Àlex Rigola (Lliure) i Sal-
vador Sunyer (El Canal,

TA), Santos va agrair la
“confiança absoluta” de les
dues parts. “He fet el que he
volgut, tot i tractar-se d’un
espectacle inaugural. Em
noto molt radical en aquest
espectacle: té coses imprò-
pies de la meva edat”, va dir
Santos amb una ironia molt
pròpia del seu tarannà.

“En aquest espectacle,
Carles Santos ens ha deixat
sense dues potes: el terra, ja
que estem suspesos en l’ai-
re; i la música, que ha que-
dat reduïda a quatre veus,
sense cap instrument”, va
apuntar Comas, que col·la-
bora amb Santos des d’As-
drúbila (1992) i està en dis-
posició d’afirmar que

“aquest és un dels especta-
cles més complicats que
hem fet”.

Santos ha fet una resi-
dència artística de dues
setmanes al Municipal de
Girona per afinar el seu
muntatge.

Músic incrustat
Aquest músic –“incrustat al
món del teatre”, que diu ell–
va pretendre al comença-
ment que l’obra “funcionés
sola, que l’aparell teatral
funcionés de manera autò-
noma, prescindint d’intèr-
prets, però vaig abandonar
la idea perquè no vaig tro-
bar-ne la fórmula”. Si
s’aprofundeix en Chicha

Montenegro Gallery, la ve-
ritat és que fa venir salivera:
“Presento ambients molt
diferents i demano al públic
un tipus de contemplació
diferent, més d’acord amb
un espai d’art, de perfor-
mance, no tan teatral, per-
què es generen situacions
que tenen un fort compo-
nent visual, i vull que es cal-
min, no només escoltant la
música sinó també amb el
silenci, que mirem d’admi-
nistrar molt bé”, per acabar
fent un símil amb “aquells
carrers de Nova York, amb
300 galeries d’art en què no
hi ha gairebé res” i que aca-
ben provocant una sensació
d’ingravidesa, de fluïdesa.

De fet, els fluids, els líquids
que entren i surten del cos,
una constant en la seva
obra, també tenen protago-
nisme en aquest peça.

Àlex Rigola, ja en retira-
da del Lliure, va destacar la
bona entesa i les cinc copro-
duccions que aquesta tem-
porada han impulsat amb
Temporada Alta i El Canal.
“Encara estem per sota d’al-
tres països europeus en ma-
tèria de coproducció. Qui
està produint ara a Espa-
nya? Molt poca gent. El Lliu-
re, El Canal i Temporada Al-
ta estem creant pel nostre
compte un teixit de copro-
duccions de manera orgàni-
ca”, va afegir-hi Rigola. ■
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100% Santos
Temporada Alta s’inaugura divendres vinent al Teatre Municipal de Girona amb
un espectacle de risc tant per als espectadors com per als mateixos intèrprets
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“Demano al
públic un tipus
de contemplació
diferent, més
d’acord amb
un espai d’art”


