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LA XOCOLATA DEL BARÓ 
per C. Gel¡ 

Tan sibarita com hipocondr(ac, el 
Baró de Maldb (1746-1819) crela 
que l'ensopiment el feia mes frágil. 
Potser per aixó prenia dues tasses 
de xocolata al dia, que convertia 
en un acte social, comú a l'época. 
Acostumava a pendre'l escoltant 
música. El mateix producte i ritual, 
perú passat pel sedbs de l'actuali-
tat (el conjunt de corda será l'Anti-
qvvs Ensemble), és el que proposa 
el Museu de la Xocolata de Barce-
lona dissabte, a les 19 hores (mu-
seuxocolata.cat). 

COMPRAR 1 BEURE 
Vila Viniteca 

per Ana Pantaleoni 

Si per Nadal s'ha de meniar,  mi-
llor que sigui amb estrelles. Així 
ho creuen i ho defensen a Vila 
Viniteca Per aixú ja fa uns anys 
que venen aquests plats elabo-
rats per reconeguts cuiners. 
Aquesta vegada, Quim Casellas, 
Eran López, Jordi Juncá i Oriol 
lvern preparen un menú clssic 
d'auténtica festa, plats frescos 
que es congelen. 

As(, Casellas (restaurant Ca-
samar, Llafranc) proposa terrina 
de carn d'olla amb pipes garapi- 

nyades i ofl de 
bolets; López 
(Torreó de l'ln- 
diá, 	Xerta) 	 - 
s'encarrega 
deis canelons; 
Juncá (Ca 'En- 	 - 
ric, Vahi de Bi- 
anya) cuina el 
rostit de po- 
llastre farcit - 
de panses, pru- 
nes i pinyons, i 
lvern (Hisop, Barcelona) opta 
pel dolç amb la crema d'agero- 
les amb maracujá, xocolata blan- 
ca i café. 

Els plats costen per ració en- 
tre io i 20 euros i es poden 

encarregar per teléfon (93 310 
19 56) 0 per internet. La propos-
ta está disponible fins al proper 
5 de gener. 

www. vilaviniteca.es/esñnicio 

El pallasso i la mort 

Barcelona, un gran j 	de taula 

Jacinto Antón 

E l cavaller i la mort, la 
mort i la donzella, el pa-
llasso i la mort... ¿El pa-

llasso i la mort? Seinbla que inés 
aviat són extrems antitétics. La 
negra i trista mort, l'alegre i co-
lorista pallasso. Perú ben mirat 
—i sense la necessitat de recor-
dar l'existéncia de pallassos tan 
sinistres com ara Pennywise, el 
clown d'It, o Pego, el pallasso as-
sassí (l'assassí en série nord-
americó John Wayne Gacy Ir., 
que va violar i matar 33 homes 
joves i que solía participar en des-
filades vestit de clown, el paio)—, 
aquests populars persona tges no 
han estat mai exempts del mal 
rutIlo. Aquests dies nadalecs, un 
deIs nostres pallassos inés reco-
neguts, 'lortell Poltrona, repre-
senta al 'teatre Lliure de Barcelo-
na el seu espectacle Grimégics 
(2010), en el qual l'entranyable i 
gamberro clown prepara el seu 
darrer viatge. 

Poltrona (.Jaume Mateu) aca-
ba d'arribar precisa ment d'una gi-
ra pel Brasil. Quan Ii die que deu 
tenir un jet lag de nassos, riu amb 
la broma, i amb ganes. "Es un 
país que m'encanta, en lloc de do-
nar-te la mó, el fan una abraçada 
i un petú. He participat en diver-
sos festivals, com Anjos do Pica-
deiro, a Sao José do Río Preto, i 
he impartit un curs. listan feno-
menal, molt excitats amb els .loes 
i el Mundial. El pallasso funciona 
molt bé allá. t inés amb la coinici-
tat poética, que és el que jo faig, 
són molt sensibles". 

Anna Mascaró 

Fécils, difícils, per a infants, 
per a adults, per pensar i 
per riure: la creativitat pren-

dré forma de tauler aquest cap de 
setinana a la Fábrica de Creaciú 
Fabra i Coats de Barcelona. Fa-
inílies i entesos en jocs de taula es 
podran reunir al Festival Dau Bar-
celona per jugar i conéixer la inó-
gia Tuna aficiú que, segons el seu 
coinissari i autor de inés Tuna 
cinquan tena de jocs, Oriol Comas, 
no té res a enve,jar als video,jocs: 
"Ainb un joc de taula pots mirar 
algú a la cara iii pots mentir sen-
se risc. lot és impostura, perú al-
hora real. Es engany, repte in- 

L'espectacle que porta al Lliu-
re, de 70 minuts en funció de les 
rialles, "és una reflexió sobre la 
mort amb el pallasso posat. En 
part, está inotivat perla circuins-
tóncia queja sóc avi i perqué cree 
que, en la riostra societat, cal expli-
car la mort, hi ha un gran déficit 
sobre aixú". Poltrona explica que 
la idea es va desenvolupar en con-
tacte amb gent que estudia l'antro-
pologia del pallasso. "En el passat, 
el pallasso era un personatge 
molt inés coinplex, relacionat 
amb els ritus funeraris i altres rea-
litats transcendents. No está gens 
malament que parli d'un tabú 
com la inort, dl sí que pot". 

"El món és pie de 
pallassos moribunds", 
reflexiona 
Torteli Poltrona 

L'actor apunta que Grirnégies 
(títol a partir d'una paraula inven-
tada al XIX per tsidre NonelI i que 
significaría, inés o menys, "gresca 
o conya") no és per a nens me-
nors de set o vuit anys. "Encara 
que els nens són els que m'agra-
den, t'entenen millor, amb els 
adults has de caminar tot sol. 
Perú aquí el ritme no és l'habitual 
d'un espectacle de pallassos i es 
poden avorrir". En el xou, el pa-
llasso "explica que estem aquí de 
puta casualitat", assenyala Poltro-
na. "1 que cal gaudir de la vida 

tellectual, diversiú, iinaginaciú", 
perú sobretot "és socialitzaciú: un 
video,joc no pat unir fainílies i 
amics al voltant d'una taula per-
qué requereix una pantalla". 

"Els jocs tenen 4.600 anys 
d'histúria", explica Comas, per-
qué "jugar forma part de la riostra 
naturalesa". Barcelona, la prime-
ra ciutat d'Europa oii es va veure 
una baralla de cartes (cap al 1350, 
i des del seu port es van coinercia-
litzar en per tot el continent), cele-
bra per fi un festival de jocs de 
taula, que promou l'lnstitut de 
Cultura de Barcelona. 'lot i que 
les cartes, puntualitza Comas, "no 
són exactainent un joc, sinú una  

inentre dura. Mentrestant, es pre-
para molt con tent per al seu viat-
ge". L'actor adverteix que la 
histúria és molt senzilla i que 
ningú esperi grans paraules. Es 
un one man show o més 
prúpiainent un one clown show. 1, 
recalca, "no és trist ni depriinent, 
entenc que s'ha de viure la mort 
com una part de la vida". 

Parlant del pallasso i la mort 
no podein deixar de pensar en 
Miliki. "Sí, tothoin es va inorint, 
els pallassos tainbé moren. Mo-
ren de civil i no de pallasso, perú. 
En realitat, tots els éssers hu-
inans portein un pallasso a dins, 
així que cada vegada que mor 
algú tainbé mor un pallasso, en-
cara que sigui en poténcia. El 
inón és pIe de pallassos inori-
bunds". 

Després de tants anys, ¿está 
cansat Poltrona de fer el pallas-
so? "No, que va, canvia alguna 
cosa, cts inenys energétic, inés 
poétic, perú com a avi estic inés 
inotivat, els avis, si t'hi fixes, fan 
molt el pallasso amb els seus 
néts". t porta el pallasso seinpre 
posat? L'intento portar les 24 ha-
res, a l'ascensor i a la duana, perú 
no semnpre en súc capaç. En el 
control de l'aeroport em van 
prendre una ampolla de whisky. 
Reacciones a coses així mirant 
de buscar el gag. Perú no inc la 
van tornar". 

GRIMÉGIES. De Torteli 
Poltrona. Del 19 al 30 de 
desembre. Teatre Lliure (Grácia). 

cina perjugar". t aquesta és, possi-
bleinent, la clau del seu éxit mun-
dial. "Cada cultura les utilitza a la 
seva manera. A Catalunya, per 
exeinple, teniin la botifarra". 1am-
bé són catalans la inajoria deIs au-
tors deIs jocs que trobaran els que 
s'acostin, a partir de dissabte, al 
Dau Barcelona. Asseguts a la tau-
la, mostraran les seves creacions i 
el inés fonainental: com s'hi juga. 
Entre elIs, Comas destaca Pere 
Pau Llistosella, autor de Sidi Bu-
ba, un joc d'estratégia en qué els 
jugadors han d'aconseguir un tre-
sor i que al gener passat va gua-
nyar el concurs Bologne-Bitan-
court, els Oscar deIs jocs de taula. 

A Europa, la tradiciú deIs jocs 
de taula es va aferinar durant 
I'edat initjana. Comas no se sor-
prén quan Ii diuen que el Catan, 
joc que consisteix a sobreviure en 
una illa deserta tot intercanviant 
recursos amb els altres jugadors 
per poder construir carreteres i 
poblats, és "cosa de nens". "Es una 
idea que, des de fa uns 300 anys, 
ha anat penetrant en la societat, 
perú jugar serveix per ser feliç, de 
la inateixa manera que la literatu-
ra". Per aixú, divendres a la tarda 
inaugurará el festival I'aleinany 
Benjainin Teuber, filI del creador 
d'aquesta proposta deIs noranta 
que "va canviar el paradigma del  

joc de taula" en internacionalit-
zar I'anoinena t estil aleinany: 
temps acotat i mecánica simple 
que fomenten la cooperació. 

Entre les activitats programa-
des, Comas destaca el cainpionat 
d'escacs de dissabte a la tarda i les 
siinultónies de diuinenge al inatí, 
en les quals participará Guillem 
Porta, de 12 anys. Així, el festival 
Dau Barcelona encabiró autors i 
experts, perú tainbé pares i criatu-
res perqué, recorda Comas, "ju-
gar és una cosa tan iinportant que 
hein d'ensenyar a jugar els nos-
tres nens". 

FESTIVAL DAIJ BARCELONA 
Fábrica de Creacká Fabra ¡ Coats. 
Barcelona 
De divendres 14 (19 hores) a diumenge, 
:6 (www.1otsobredaubarcelona.info) 
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