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AGENDA. 7 

CLÁSSICA Daniele Gatti 
per LOURDES MORGADES 

Serios, fiable i competent. Així es 
la feina del director d'orquestra 
italiá Daniele Gatti i ho ha demos-
trat abastament al front de I'Or-
questra Nacional de Franca de la 
que és titular d'encá fa tres anys. 
Ho van poder comprovar ara fa 
un any quan ens va oferir a I'Audi-
tori una inoblidable versió de la 
Consagració de fa primavera de 
Stravinski. Ara torna amb I'or-
questra francesa amb una simfo-
nia gran, la Novena de Mahler. 
L'Auditori. Barcelona, 12 de maro. 

Recowanerv... 
Hotdoks 
per JORDI ALBACETE 

Desmuntant tópics. Normalment, 
tots associem els frankfurts amb 
el colesterol i el menjar rápid i poc 
saludable. Pera la innovació sem-
pre pot fer girar la truita de qualse-
vol estereotip, també el de la ¡co-
na de I'entrepá mes velos. Una 
jove iniciativa, Hotdoks Fast Ca-
sual Concept, está obrint un nou 
camí en el sector deis entrepans 
catalans apostant pels aliments sa-
ludables,frescos, autóctons, tradi- 

cionals i baixos en calores amb 
ingredients vegetarians i sense glu-
ten. Hotdoks transforma el con-
cepte del frankfurt en una 
reivindicació de la cuina 

mediterránia. 
De fet, la cade-
na compta 
amb el certifi-
cat AMED, 
que distingeix 
els 	establi- 
ments de la 
restauració 
promotors de 
Palimen tació 
mediter-ránia. 
El temps s'ac-
celera, tots te- 

nim pressa i un frankfurt medite- 
rrani pot fer un bon ápat. 

Hotdoks. Sants, 126 i 236 i pg. de 
Fabra i Puig, 33 

La Passió no s'apaga mal 
MAIOL ROGER 

es pastisseries s'eadolcen 
amb els bunyols de Qua- 
resina, les floristeries ta-

llen les palmes i els palmogis i les 
televisions revisiten la videoteca 
per programar lis Deu Mana-
menls. La Setrnana Santa s'acos-
ta —dijous Sant és el 5 d'abril— i 
amb la Quaresrna comerrca la 
temporada de passions. A Cata-
lunya, la tradició de representar 
la vida, la morí i la resurrecció 
de Crist es remunta al regle XV, i 
la tradició ha arribat als postres 
dies, arrelada amb forra en una 
desena de localitats catalanes. 
Arnb el perrnís de la Passió de 
Cervera i d'Ulldecona, el nord 
del I3aix Llobregat llueix les dues 
represen tacions més importants 
de Catalunya: la d'Olesa de Mont-
serrat i la d'Esparreguera. 

Olesa es vesteix de gala 
aquest any per celebrar el 25é 
aniversari del teatre de La 
Passió. L'edifici es va inaugurar 
1'1 de maig de 1987 i la seva 
construcció va servir per oblidar 
l'incendi que va acabar amb l'an-
tic Teatre de La Passió, de 1952 i 
reduYt per les flarnes el 1983, 
pocs dies abans que comences-
sin les representacions. 

Els 1.200 voluntaris que cada 
any fan possible la Passió d'Ole- 

JACINTO ANTÓN 

A vui arriba a escena la in-
teressantíssirna obra de 
Caries I3atlle Zoom, part 

de la qual té lloc a bord en un 
destructor republicá al final de 
la Guerra Civil i amb la qual l'au- 
tor va guanyar el 2010 el III Pre-
rni 14 d'Abril de Teatre. 1 arriba 
d'una manera prometedora: a 
la sala Beckett —que la pro-
dueix—, dirigida per Xavier Al-
bertí i amb un bon repartirnent 
(Alicia González Laá, .Jordi Co-
llet i Pepo Blasco). L'obra trans-
corre en dos plarrs. El primer, al 
primer acte, té com a escenari 
un camarot del destructor Le-
panlo detingut davant Bizerta, a 
la costa de Tunis, el 6 de rnarc 
de 1939, amb la guerra perdu- 

sa celebraran l'efeméride amb 
una antología deis darrers anys 
de l'entitat i una representació 
teatral especial on és previst que 
assisteixin les principals autori-
tats del país. 

"Es un teatre molt cómode 

da, rnentre el seu cornandant, el 
capitá del vaixell Marc Blanch 
decideix si entregar-lo o no a les 
autoritats franceses, coma li han 
ordenat, i que internin la 
tripulació o desobeir i ernportar-
se el vaixell a Méxic. Una dona a 
bord prova d'influir en la seva 
decisió. Es ]'esposa de l'arnbaixa-
dor francés —un covard— i l'an-
tiga arnant del capitá. El que 
sembla un episodi de guerra de-
riva en una historia d'arnor. 

El segon pla de l'obra (segon 
i tercer artes) transcorre en el 
temps present (6 de rnarc del 
2009) i el capitá i l'amant són 
ara un home i una dogma que tre- 
bailen en la producció i el guió 
d'una pel-lícula precisarnent so-
bre els fets anteriors.1 que tam- 

per a ]'espectador. En el seu rno-
ment va suposar un avanc 
tecnológic molt irnportant. Sor-
prerren les seves mides, té una 
de les boques d'escenari més 
grans del mórr i un aforamerrl de 
1.500 persones", detalla Sam Ca- 

Una escena de Zoom. í DAVID RUANO 

bé leven entre ells una historia 
sentimental passada. El tercer 
persorratge representa en la pri-
mera part els rnariners i en la 
segona l'Altre, feral de contra-
punt en la historia. 

"Les obres de Batlle Cenen 
una drarnatúrgia cornplexa, 
amb entrellats curiosos", apun-
ta Albertí. "Aparenlrnent sem-
bla que eras explicará aquesta 
historia del capitá a qui li em- 

rrique, vicepresident de la 
Passió d'Olesa i que fa de Sant 
Pere a la representació. Carri-
que destaca la transversalitat de 
l'espectacle, que agrada a tots 
els públies més enllá del seu arre-
lament religión "El més irnpor- 

prenya entregar el vaixell tot i 
les ordres perqué no vol que els 
seus homes siguin internats en 
camps de mala rnort tunisencs 
corra el de Makrrassi, que és on 
van armar a parar els gairebé 
1.600 rnariners de la flota repu-
blicana entregada, entre ells 
l'avi de I3atlle, que li va explicar 
l'episodi". 

Peró Zoom, continua el direc-
tor, de seguida en el que se cen- 

tant és entendre la Passió com 
un espectacle, no com una 
tradició cristiana o com una 
representació de poble. Es una 
gran ópera portada per actors 
aficionats que arriben a fer una 
superproducció digna de I3road-
way". Una dada per entendre el 
monumental rnua1aige: el 1996 
va aconseguir el récord de perso-
nes actuant a la vegada sobre un 
escenari en fer coincidir 729 per-
sones en la representació de 
l'arribada de Crist a Jerusalem. 

La Passió d'Olesa és l'única 
premiada amb la Creu de Sant 
.Jordi de la Generalitat, distinció 
a la qual aspira la Passió d'Espa-
rreguera. Arnbdues representa-
cions viuen una rivalitat sana, fo-
mentada en el veYnatge i en una 
tradició centenária. Olesa té do-
curnentades passions des del 
1538, i la primera referéncia a la 
Passió d'Esparreguera data de 
1611. "La rivalitat ens va bé per 
rnillorar a tots dos", comenta Ca-
rrique. La temporada de passio-
nsja ha comensal a Lsparregue-
ra i en breu ho fará a Olesa. Una 
borra oportunitat per veure com 
de la forra de la tradició i el vo-
luntaria t sorgeixen representa-
cions rnonurnentals. 

La Passió d'Olesa. De I'ii de ma-
rc a I'i de maig. www.lapassio.cat 

La Passió d'Esparreguera. Del 
4 de maro a I'i de maig. www.la-
passio.net 

tra és en el patiment del capitá 
perqué no entén per qué la do-
na que va estimar va desapa-
réixer de la seva vida. Ho inten-
ta manipular ara per salvar-se o 
de veritat vol recuperar aquell 
amor? "La rnernória histórica 
es barreja amb la d'un cas indi-
vidual, d'aquí Zoom, i resulta 
molt interessant observar que 
les dues mernóries semblen fun-
cionar de manera sernblant: el 
passat individual és deforrnat 
de la rnateixa manera que 
l'históric". 

El rnuntatge de Zoom (en car-
tell fins al 8 d'abril), diu Albertí, 
"está molt basat en els actors, 
que han d'afrontar el repte de 
dos registres histbrics diferents". 
Albertí, que es prodiga als esce-
naris, i en géiseres molt diversos, 
diu que porta molt bé la 
cohabitació de tots dos. "M'agra-
da expressar el rneu cornprornís 
amb els autors conternporanis 
corra I3atlle i en paral-lel reivindi-
car el teatre musical amb rrous 
codis; estic cómode en lotes 
dues coses". 

El vaixell de Vamor 
és de guerra 
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