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PUBLICITAT

?Com
classificaries

aquest animal

FÍLUM: Cordat
CLASSE: Reptil
ORDRE: Queloni

PRESÈNCIA ha fet un pòster
amb la classificació del

regne animaldels Països
Catalans i te’l regalaràel

cap de setmana del 
29 de novembre
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● El periodista i escriptor
Martí Gironell va presen-
tar ahir, al centre Bonas-
truc Ça Porta de Girona, el
seu nou llibre, La cuina
d’El Pont dels Jueus (Co-
lumna), un receptari fet a
partir de la popular novel-
la El pont dels jueus, un
dels últims supervendes de
la literatura catalana.

El periodista gastronò-
mic Salvador Garcia-Ar-
bós va valorar del llibre el

fet que Gironell hagi
renunciat a reproduir un
receptari de cuina medie-
val estricta.

Per la seva banda, el cui-
ner Joan Roca, autor del
pròleg del llibre de Giro-
nell, va posar-lo com a ex-
emple de les característi-
ques que han fet acumular
estrelles Michelin a la cui-
na catalana: «El llibre d’en
Martí ens mostra que la
cuina d’aquest país és fruit
d’una barreja de tradicions

i cultures que l’ha enriqui-
da.» Gironell va manifes-
tar el seu desig que La cui-
na d’El Pont dels Jueus

«no acabi en un prestatge
sinó brut i tacat al costat
dels fogons», segons va
dir.

C.R. / Girona

Martí Gironell presenta «La
cuina d’El Pont dels Jueus»

Garcia-Arbós, Gironell i Roca, en l’acte d’ahir. / C.R.

inals de novembre analgè-
sic, irreverent, misteri cli-
màtic, sensació límpida irre-

versible, no hi ha troc, el fred dor-
mita lànguidament en un llarguís-
sim i temperat silenci de tardor. Em

temo que acabarem vivint en la perpètua il·lusió del
tròpic. Així mateix la nit de dijous, a l’esplèndida
sala La Planeta: imaginem-nos a finals d’estiu,
anys seixanta, en una illa immergida en el garbuix
incommensurable d’un arxipèlag, potser a Esto-
colm? La casa ancorada en un cim contempla una
mar que és de gel a l’hivern; solitud i silenci, només
el vell Ingmar Bergman i el seu petaner a la vista...
Dues joves actrius (Liv Ullman, Bibi Anderson?)
llegeixen, parlen i assagen un guió per a cinema:
Persona. De fons, com un eco, la remor d’una vida
exhaurida, és algú que planeja com una presència
constant, un pur fantasma. Triangle amorós en què
es respira un aire de dolor puntual i intens, la fricció
i la culpa que perpetuen estats d’ànims íntims i
d’una violència continguda, verbal. Fredor des-
apassionada, estat cerebral suec. Però no, què va,
de fet som en un teatre qualsevol, tot és un assaig,
qui sap si fins i tot el públic. Escenografia: un cercle
blau marí al centre de l’escena. Una illa? Una taula
amb director i guitarra, a part. Dirigeix? Atrezzo:
una escaleta de fusta, un vestidor que amuntega pe-
ces de roba, sabates vermelles, un faristol, cadires,
maletes, fulles espargides al voltant. Tardor? Il·lu-
minació: atmosfera obaga, amb esclats puntuals de
llum i ombres fugaces...

Certament, tot té un aire d’assaig, d’una certa
teatralitat mecànica i d’un homenatge romàntic a
l’ofici i a Ingmar Bergman, als seus referents i, ex-
plícitament, a una de les mítiques pel·lícules del ci-
neasta, Persona. Film que planteja, entre altres co-
ses, el compromís ètic i moral que representa fer
teatre, cosa que algun d’aquests monarques adoba-
dors de ballarugues ignora gràcilment. Potser tot hi
és un mica massa recurrent: la ficció dins la ficció,
el teatre dins ell mateix, aquest representar escenes
una, dos i tres vegades: Espectres d’Ibsen, Ricard
III de Shakespeare, Coleòpters de no se sap qui...
Encallats aquí l’exercici pateix un punt massa
d’aquesta afecció crítica que és l’avorriment, ins-
tant en que hom es planteja si creure o no en el
temps, potser és el moment de fruir de la seva ab-
sència i abandonar-se a un paisatge mental escollit
a l’atzar. D’altra banda, el text és bo, molt ben es-
crit, es nota que hi batega l’ànima d’un poeta amb
bona mà, però de veritable interès no sé si en té. És
ver que hi ha un amor incondicional a l’escena,
molta passió i entusiasme d’uns actors joves que
vessen il·lusió i entrega a esportes; però tampoc
sembla això suficient. No sé com dir-ho, potser
com ells: ens morim i no sabem res. No res!
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teatre | «regla de tres»

� Autor: Joan Casas
Direcció: Esther Nadal i Yvette Vigatà
Intèrprets: Berta Giraut, Elisabeth Vallès i Marc
Garcia-Coté
Lloc i dia: Sala La Planeta, 26 de novembre del
2009

JOAQUIM ARMENGOL

Assajos

Eli Vallès i Berta Giraut, a Regla de tres. / LL. SERRAT


