
Salutació
on dia. Seguit de silenci. Adeu, bona tarda. I més silenci. Les
salutacions en arribar o marxar d’un lloc van a la baixa. Ho he
comprovat des de fa unes setmanes que vaig assíduament al

gimnàs. Sí, soc dels que han fet bo el tòpic dels que s’apunten al
gimnàs al setembre, per bé que en el meu cas de moment l’estic,
fins i tot, amortitzant. Més enllà de l’intent de treballar els músculs,
he pogut comprovar amb un experiment sobre el terreny que els jo-
ves d’avui dia no saluden. Ja sé que no ens coneixem, que amb la
majoria ens separen tants anys que en podria ser un pare prematur,
però sorprèn que en un vestidor, un temple de la intimitat on ens
acabem veient com ens van portar al món, ningú, o per ser justos
pràcticament ningú, acabi saludant. Hi ha hagut una honrosa ex-
cepció. Un jove que no només em va saludar, sinó que es va desfer
en elogis cap a la meva jaqueta. Una rara avis, suposo, dels vesti-
dors. Hi ha hagut altres excepcions, però en tots els casos crec que
l’edat més propera a la meva tenia a veure amb el retorn de la salu-
tació o emetre-la només d’entrar al petit cubicle. És inconcebible
per a aquests jovencells ser amables i –encara hi afegiria– educats.

No vull pas pensar que això és una mostra del nostre sistema
educatiu, perquè si fos així ja podríem plegar veles i tornar a l’edu-
cació del grup com feien les tribus ancestrals, abans que algun
científic s’atrevís a anomenar sapiens a la nostra espècie.

Un cop al gimnàs, ara que encara estan plens, amb la previsió
que es vagin buidant amb l’arribada del fred i no es reomplin fins
quan tothom vulgui pensar ja en la platja i l’operació biquini, bé que
es dirigeixen a tu per preguntar-te quantes sèries et falten, una ma-
nera suau d’expressar que en aquell moment ja estarien fent aquell
aparell si no hi fossis tu, allà.

Alguns de vostès ja deuen pensar quina manera més fútil de per-
dre 2.300 caràcters d’aquesta columna amb el que està passant a
Junts amb la trifulga per saber qui serà l’alcaldable a Girona, amb
Esquerra refent un govern i posant-hi l’exconseller i exalcalde Joa-
quim Nadal, que des d’avui tornarà a ser conseller i ves per on sota
un president ara republicà. És cert, tot això està passant i en podria
parlar. Però com volen que s’entenguin uns i altres si a l’hora de la
veritat no ens saludem ni quan entrem en un vestidor.
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Interpel·lar el públic teatral
i ha espectacles teatrals que tenen ànima. I això es té o no es
té. Així de simple. I això ho té El testament, protagonitzat per
Ramon Molins, de Zum Zum Teatre. L’acaba d’estrenar a Fira

Mediterrània de Manresa i planteja a través del teatre d’objectes un
viatge pels records, les arrels i identitats universals. I quan dic que
connecta, que té ànima, és que l’espectacle se centra en el barri
d’infantesa on va néixer i viure en Ramon Molins: el barri dels Ma-
graners de Lleida. I per què aquest espai de Lleida on no he estat
mai connecta amb mi i amb el públic? Per què connecta quan ens
parla d’uns personatges que no hem conegut mai? I per què ens
emocionen els objectes personals de l’actor? Doncs perquè des de
la mirada microlocal i ultrapersonal ens planteja preguntes i dile-
mes universals, perquè ens interpel·la.

Fer això en teatre no és fàcil. I en Ramon Molins a El testament hi
arriba. Tots tenim un barri com el dels Magraners de Lleida. A mi
em va portar al barri del Molí de Lloret o al de Puigventós. Vaig viure
un temps a l’avinguda dels Països Catalans del Veïnat de Salt i tam-
bé el vaig veure durant l’espectacle. A molts gironins els pot venir al
cap el barri de la Font de la Pólvora o del Pont Major. Tots tenim bar-
ris d’infantesa. El resultat és un espectacle amb un sol actor, però
un actor amb ofici. I al darrere hi ha un treball que té més noms
amb ofici: a part d’en Ramon Molins, a la dramatúrgia i direcció hi
ha Jokin Oregui, de la companyia Marie de Jongh, i Izaskun Fernán-
dez i Julián Sáenz, de la companyia El Patio Teatro. I deixeu-me fer
aquí l’espai publicitari d’aquesta crònica per recomanar-vos l’es-
pectacle Conservando memoria, que El Patio Teatro portarà aquest
cap de setmana a Celrà i Lloret. Una joieta que no us podeu perdre.

Hi ha més ofici al darrere d’El testament. El de la Margarida Tro-
guet al comissariat escènic o l’equip de segell inconfusible de Zum
Zum Teatre. Un espectacle que espero veure programat en molts
llocs i que ens explica que és possible partir de l’univers personal
per interpel·lar el públic i transportar-lo als universos personals de
cadascun de nosaltres. I això ho fa activant-nos la part més lúdica i
emocional de les nostres vides i plantejant-nos qüestions que no
ens són alienes, com ara què quedarà de nosaltres quan ja no hi si-
guem? O on aniran a parar les nostres coses?
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La cantant i compositora
rosinca Melissa Sanley
continua a bon ritme la se-
va carrera internacional
amb la publicació del seu
segon àlbum, Ladylight
(Sanley Records), que es
va llançar divendres pas-
sat a les plataformes, no-
més cinc mesos després
del seu debut de llarga du-
rada, The best in us. El nou
disc l’han produït Jerry
Barnes –baixista de Nile
Rodgers i els seus Chic– i
Maken Row, al capdavant
d’un equip internacional
d’instrumentistes i com-
positors que inclou Alex
Forbes i Matt Cusson. Part
del disc es va gravar als es-

tudis Power Station de
Manhattan, estrenats el
1977 per Chic, per on han
passat Madonna, Springs-
teen i els Rolling Stones.

Melissa Sanley defineix
el seu estil com “positive
pop”, un concepte que va
més enllà de la pura fusió
estilística entre el soul en-
tès com “la música de l’àni-
ma” amb el pop i la balada:
“La música és un llenguat-
ge universal amb el qual
pots intentar afectar posi-
tivament l’audiència, no
només a través de les lle-
tres de les cançons –que
parlen d’històries reals,
molt personals–, sinó
també de l’energia i la vi-
bració de les paraules. És
una idea que tinc molt cla-
ra”, explica. Aquesta idea

connecta molt bé amb el
títol del disc, Ladylight:
“Tothom té una llum inte-
rior i l’ha de mostrar, per-
què si una persona brilla
també ho faran les que es-
tiguin al seu voltant, com
una cadena d’empatia.”

Per què ha trigat només
cinc mesos a publicar un
nou disc? “The best in us ja
l’anava a treure abans de
la covid, i des del 2020 vaig
avançar quatre singles
d’aquest disc. En el cas de
Ladylight, ara tot just co-
mencem a llançar els sin-
gles i els videoclips, alguns
realitzats a Londres, com
el primer, Queen Street.
De fet, ja estic treballant
en el tercer disc, però so-
bretot en la gira que farem
per Europa i Amèrica.” ■

a La cantant i compositora rosinca llança el segon àlbum
en cinc mesos, amb 11 cançons basades en històries reals

El ‘positive pop’ de
Melissa Sanley
brilla a ‘Ladylight’
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Melissa Sanley ■ IMATGE PROMOCIONAL

El noruec Dag Røttereng ha
rebut el premi d’honor de la
26a edició del concurs inter-
nacional de fotografia
MontPhoto amb la imatge ti-
tulada Walrus Gathering, que
també ha rebut el primer pre-
mi en la categoria de Mamí-
fers. Aquests i la resta de
guardons s’han donat a co-
nèixer durant el festival
MontPhoto, celebrat a Lloret
de Mar entre divendres i diu-
menge passat. ■ X.C.
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