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● El músic amant de la
foscor del cabaret Alfonso
Vilallonga arrenca aquesta
nit el que serà, presumi-
blement, el seu últim es-
pectacle a l’Espai Lliure:
Corazón lengua. L’actua-
ció es repetirà el 25, 26, 27
i 30 d’aquest mes. L’artis-
ta opina que les cançons
del nou recital poden con-
vertir-se pròximament
amb un nou disc. Ara, la

versió musical disposa
d’una petita dramatúrgia,
una escenografia íntima i
algun comentaris de Vila-
llonga adreçant-se oberta-
ment al públic. El músic
opina que la labor del cer-
vell (un òrgan totalment
ignorat en el títol de la ga-
la) és anterior a l’actuació
en directe, la seva feina és
la de composar els temes.
En escena, «el cervell s’ha
de deixar tranquil: no es

pot fer servir mentre s’ac-
tua perquè dificulta el con-
tacte amb el públic».

Vilallonga té una veu
personal que Àlex Rigola
ha defensat contínuament,
temporada a temporada.
El públic –també és cert–
sempre ha respost. El mú-
sic, que alterna les seves
composicions amb tre-
balls per encàrrec com ara
la música del musical Alo-
ma –estrenat fa una tem-

porada al TNC amb la di-
recció de Dagoll Dagom–,
entén que es pot fer un te-
ma de tot. També d’una
caldera que perd aigua?
«Fa un tems vaig fer una
cançó d’amor al ventila-
dor; una caldera que goteja
pot ser un malson.» Pel
músic, el seu treball no té
res d’anòmal, «de rara
avis», tot i que no s’identi-
fiqui amb cap corrent mu-
sical: «La cançó és la mes-

cla perfecta entre la parau-
la i la música.»

Corazón lengua insis-
teix en l’univers enginyós
i un punt maleït de les
llums indirectes. Vilallon-
ga farà el recital a l’Espai
Lliure, un escenari que
afavoreix la comunió amb
el públic per la seva proxi-
mitat. El Teatre Lliure cal-
cula que haurà de tancar-la
la temporada vinent, quan
reobri el Lliure de Gràcia.

Vilallonga: «No es pot fer servir el cervell mentre
s’actua perquè dificulta el contacte amb el públic»

J.B. / Barcelona

● La Generalitat des-
tinarà dos milions
d’euros a la compra de
fons per a les bibliote-
ques de Barcelona i
Girona, segons es va
aprovar ahir en la re-
unió del Govern.
L’acord es formalitza-
rà en dos convenis
amb les diputacions
de Barcelona (que re-
brà 1.400.000 euros
per a l’adquisició de
fons bibliogràfics) i la
de Girona (que en re-
brà 600.000). També
s’han destinat cinc
milions a la compra de
fons bibliogràfics per
a Lleida, Tarragona i
els serveis biblioteca-
ris d’àmbit nacional.
En els darrers tres
anys, la inversió total
en la compra de fons
bibliogràfics ha estat
de 21 milions d’euros.
Segons el Govern, el
fons de les bibliote-
ques catalanes ha pas-
sat de 9 milions de do-
cuments l’any 2006 a
11,2 a finals de
2008. / EL PUNT

BARCELONA
El Govern destina
set milions d’euros
en documents per
a les biblioteques

«Ens trobem davant d’una
traducció pròpiament di-
ta», va comentar Joan Bar-
ril ahir en la presentació
del llibre, al restaurant
Àbac. La translació de
l’art pictòric a una forma
culinària potser no és la
més comuna de les adapta-
cions, si bé ambdós mot-
lles tenen una marcada
presència visual. L’edito-
rial Galerada ja ha publicat
anteriorment llibres que
proven d’enllaçar la cuina
amb altres arts dins la seva
sèrie de grans cuiners:
Santi Santamaria va pro-
posar versions gastronò-
miques de 45 obres fona-
mentals de la literatura a
Entre llibres i fogons; i
Joan Roca va enginyar deu
àpats que reflectien diver-
ses partitures musicals a
Deu menús per a un con-
cert.

Origen: l’art pictòric
Ara és el torn de la pintura,
mitjançant una tria realit-
zada per l’historiador de
l’art Francesc Miralles,
qui no va tenir l’ambició
de reunir una llista canòni-
ca. «La selecció de qua-
dres és arbitrària i perso-
nal», va assegurar. «Hi tro-
bem artistes de totes les
èpoques que, per diverses
raons, m’han anat agra-
dant al llarg del temps.» El
recull comprèn des dels
orígens de la humanitat
–les pintures rupestres–
fins a les abstraccions
postmodernes d’Antoni
Tàpies (una pintura que és
convertida per Pellicer en

crema catalana). No s’ha
pretès que fossin obres que
facin explícita referència a
la cuina i el menjar, «però
en alguns casos ha sigut
inevitable», va contrastar
Miralles. És el cas de L’úl-
tim sopar de Leonardo,
traduït per Pellicer en un
tros de pa i una copa de vi
mig tombada; de la dona
de Velázquez que fregeix
ous, o de l’obra d’Arcim-
boldo, qui construïa els
seus retrats a partir de
flors, fruites i plantes. «En
tot cas, no hem abusat de
bodegons o natures mor-
tes», va concloure l’histo-
riador de l’art, qui ha re-

butjat posar-li fàcil al cui-
ner. Destaca una volguda
presència de l’art català:
des de tòtems com Dalí i
Miró fins a figures menys
reivindicades, cas de Mo-
dest Cuixart, un dels pre-
ferits de Miralles.

Destí: el tast culinari
«La gràcia és veure les fór-
mules que ha creat en Xa-
vier [Pellicer] per a aquest
llibre», va advertir Mira-
lles. En efecte, totes les
composicions que trobem
en el llibre són exclusives
d’aquest projecte: el cui-
ner no ha recuperat ni reci-
clat feines anteriors. «Al-

gunes de les obres s’han
d’observar atentament, no
són de fàcil similitud», va
advertir l’historiador de
l’art, conscient del compo-
nent lúdic que conté la
proposta. Com qualsevol
traducció, trobem un ves-
sant de joc i de manipula-
ció més complex del que
pot aparentar: des de la
gamma cromàtica fins a la
tria d’ingredients.

Pellicer va assentir les
paraules de Miralles: «Al
principi era bastant al·luci-
nant el procés d’associació
d’aquelles pintures al
menjar.» Segons va expli-
car, van tenir penjades a la

paret les trenta obres i poc
a poc ell i el seu equip es
van anar «impregnant de
l’art». El cuiner va veure
molt clares algunes de les
versions des del primer
moment: per exemple, la
translació de l’Espai verd
amb un ou (3), de Joan
Hernández Pijoan, que va
transformar a un únic pè-
sol del Maresme situat en-
mig d’un plat blanc, acon-
seguint així un negatiu
cromàtic. Tot i aquestes
excepcions, va reconèixer
que la tasca va ser «difici-
líssima» i que va requerir
un esforç bastant intensiu
al llarg de dos mesos. Pe-
llicer va reivindicar en par-
ticular la feina «complica-
da» del fotògraf Francesc
Guillamet, qui va retratar
al llarg de dues dures set-
manes els 30 plats. Com
bé va afegir Barril entre
riures, «un bistec no som-
riu». Pellicer es va mostrar
«molt satisfet» amb el re-
sultat final: «Crec que no
deixa de ser honest amb la
nostra manera de fer les
coses.»

Joan Maluquer, editor
de Galerada, es va mostrar
content tant amb els escrits
de Miralles que acompa-
nyen cada una de les pintu-
res, «molt clars i entene-
dors», com també amb
l’enginy de Pellicer, de qui
coneixia «una debilitat per
certa pintura.» Segons
l’editor, el llibre assoleix
l’objectiu principal de la
col·lecció: «Que cuiners
de renom de casa nostra
difonguin la cultura.»

Xavier Pellisser converteix trenta
pintures en plats de gurmet

La tasca creativa del cuiner queda plasmada al nou llibre «Grans plats per a trenta obres mestres»

Xavir Pellicer, ahir amb el llibre / QUIM PUIG

● Del llenç al plat. Aquesta és la filosofia del
nou llibre editat per l’editorial Galerada, tercer
dins la seva col·lecció de grans cuiners. En pro-

X. GAILLARD / Barcelona postes anteriors havien transformat la literatu-
ra i la música en cuina: ara és el torn de la pintu-
ra. Francesc Miralles, historiador de l’art, ha
seleccionat trenta obres (Dalí, Ticià, Barceló,

Van Gogh, etc.) i Xavier Pellisser, cervell del
restaurant Àbac, s’ha encarregat de traduir-les
a una forma gastronòmica. El resultat: una cu-
riosa col·lecció de plats plens d’enginy.

● L’Escolania de
Montserrat ha editat
un CD doble amb
obres de Narcís Casa-
novas, monjo del se-
gle XVIII conegut es-
pecialment per la seva
producció per a orgue.
El disc, Officium Heb-
domadae Sanctae, ha
estat enregistrat sota
la direcció de Bernat
Vivancos. Basat en el
volum 1 de l’Arxiu de
Música de Montser-
rat, i en la transcripció
i en la versió de la par-
titura que va fer l’any
1970 el pare Ireneu
Segarra, aquest treball
vol reflectir l’Escola-
nia d’avui, segons Vi-
vancos. Els 18 res-
ponsos de Casanovas
és una peça, apunta,
«de gran vàlua, a l’al-
tura de les grans obres
polifòniques religio-
ses del segle XVIII».
Vivancos aposta per
donar a conèixer
aquestes obres, «un
tresor del nostre país i
que resten, sovint, en
un oblit injust». / EFE

MONTSERRAT
Obres del segle
XVIII en el nou
disc de l’Escolania


