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Eldeclivi
del gurmet

T
orno de vacances i la primera
impressió que tinc en arribar
a Barcelona és que sento més
intensos, al metro i pel carrer,

les colònies i els perfums. És com aquell
mític glop de cervesa de quan no ens
agradava la cervesa i la trobàvem tan
amargant. M’he passat més d’un mes al
poble, escrivint i fent el hippy, quan sor-
tia a la muntanya només flairava farigo-
les i fonolls, i instantàniament l’olor de
la colònia empuja al cervell. Arribo a ca-
sa, poso la tele, i en una pausa d’El Inter-
medio (quina barra marxar de vacances
quan començava el judici de Bárcenas,
després d’estar tot l’hivern vivint de la
rifeta dels escàndols del Govern) veig un
anunci de mares amb nens petits, dos
anuncis després, un altre de menjar per
a gats esterilitzats. La veu en off que se
sent mentre t’ensenyen el plat de farine-
tes del nen i les croquetes del gat és la
mateixa veu! Per vendre bolquers, paste-
tes i pinso de gats, hi posen aquest deix
greu, transcendent i caramel·litzat que
abans no notava, aquesta veu embafado-
ra que vol transmetre la idea de calor,
seguretat i confort.
Deu ser que les vacances m’han afinat

els sentits, perquè l’endemà, a la festa
major del Poblenou, m’adono de la irre-
missible decadència de la paraula gur-
met, que segons la viquipèdia és un ideal
cultural associat amb les arts culinàries i
amb el menjar i el beure de qualitat, l’al-
ta cuina refinada, que es caracteritza per
les preparacions i presentacions elabora-
des. El mot es fa servir també per des-
criure les persones refinades i apassiona-
des. A finals dels anys setanta, a Barcelo-
na, va sortir una revista que es deia Club
de los Gourmets, on col·laboraven Nés-
tor Luján, Luis Bettónica i tutti quanti.

Però la paraula gurmet ha entrat en una
decadència incontrolada, al menys al
Poblenou (Poblenew que en diu enMiral-
da). Com que és festa major, i anem
amunt i avall pels carrers, entrem i sor-
tim de bars i restaurants on no entrem
mai. Al carrer Granada cantonada amb
Pallars hi ha un colmado de pakistane-
sos. La baguet (no pasten, el pa és conge-
lat i escalfat en un forn elèctric) val 0,60
euros. Però hi ha la barra gurmet –que
també és congelada i escalfada amb una
vaga aparença enfarinada de pa de poble
o això que creativament anomenen pa
de xapata–. La barra gurmet val 0,75. A
última hora entrem al 100 Montaditos
de la Rambla, on hi ha un menú des-
troyer fet de xistorres i salses braves i un
menú gurmet de formatges de cabra, sal-
mó fumat, salsa Cèsar i, només faltaria,
pa de xapata.
A la barra del 100Montaditos, mentre

veig com van omplint gerres de sangria
de barril, recordo que una temporada
vaig tenir un gat que es deia Pili i que ja
li donàvem uns Whiskas especials, més
petits, amb trossets de carn amb suc,
que es deien Whiskas Gourmet! No sé
qui és que mana en aquestes coses, però
fa tot l’efecte que cada cop més tracten
la classe mitjana empobrida com si fós-
sim simpàtics animalons.

Una escena de l’espectacle antològic de Mummenschanz que es representa al Barts del Paral·lel
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L
a seva última visita a Barce-
lona va ser fa 26 anys, el
1987, i llavors el crític de
teatre de La Vanguardia,
Joan-Anton Benach, va

qualificar el seu espectacle com“un bo-
nic i impressionant zoològic”. La com-
panyia de teatre visual suïssa Mum-
menschanz actuava llavors al teatre
Victòria, però de fet ja havia aconse-
guit un gran èxit a començaments dels
80 al Romea, poc temps després d’ha-
ver triomfat a Broadway amb les seves
màscares dematerials impossibles –in-
closos rotllos de paper higiènic que,
desenrotllats, serveixen per plorar, riu-
re o sospirar–, amb els seus vestits ne-
gres que els fan invisibles a escena i
amb el seu particular humor silenciós
sense paraules ni música. El temps ha
passat, però els Mummenschanz, que
han creat escola, segueixen al peu del
canó i des d’avui i fins al dia 29 tornen
a la capital catalana. Però aquesta vega-
da aterren al Barts i ho fan amb un es-
pectacle antològic que reuneix els mi-
llors números de 40 anys de carrera.
De nou, doncs, hi haurà màscares

d’escuma, de plàstic o de cartró. I hi
haurà rostres conformats per rotllos

de paper higiènic blaus i roses i, tam-
bé, per llibretes blanques els fulls gar-
gotejats de les quals es converteixen
en els expressius ulls i en les boques
dels silents actors. Uns actors que es
mouen entre el joc de llums i ombres i
que durant la funció també es transfor-
men en éssers tubulars sense cap, en
enormes mans i cares, en pops i en
fulls de paper que, arrugats, es poden
comunicar amb el públic.

Dels quatre intèrprets, una, Flo-
riana Frassetto, nascuda a Norfolk el
1950 filla d’immigrants italians, per-
tany al trio que va fundar la compa-
nyia el 1972 a París. “Bernie i Andres
–explica l’artista– ja havien començat
a treballar junts el 1969 després de sor-
tir de l’escola de Jacques Lecoq, on
van aprendre màscares, acrobàcies,
pantomima... Quan ens vam trobar ells
ja tenien una petita versió d’alguns nú-
meros, però, per exemple, en el del pa-

per higiènic hi havia veu, i es deia que
tots els rotllos de paper del món esta-
ven enrotllats a l’inrevés i s’havia de so-
lucionar. I vam eliminar les paraules.
D’algunamanera, volíem criticar la di-
ficultat de la comunicació entre hu-
mans ambmètodes molt senzills. Amb
històries delmón quotidià que es com-
prenen al món sencer i que són molt
emocionals. Estàvem convençuts que
revolucionaríem el món. Actuàvem
molt al carrer, fèiem tallers, obres en
teatres molt petits... i llavors va venir
Amèrica. Ens sentíem com Cristòfor
Colom i ens vamadonar que el que pro-
vocàvem era molt potent, una nova di-
mensió entre la pantomima i el teatre,
un nou idioma fet d’històries de la vida
quotidiana mitjançant objectes”.
Un teatre que a Barcelona es podrà

veure per complet, perquè la nova
obra recull, diu Frassetto, peces de les
seves tres èpoques: “Als anys setanta
fèiem màscares facials, amb pasta de
modelar, paper higiènic... Als vuitanta
vam utilitzar tubs que es transforma-
ven en personatges, com per exemple
en dos lluitadors de sumo. I a l’última
dècada hem treballat amb marione-
tes”, remarca, sempre, diu, amb poesia
i ironia. I sempre sense paraules nimú-
sica: “És el públic el que ens dóna el
ritme”, conclou.c

Al pakistanès la baguet
congelada val 0,60 euros
i la baguet congelada
gourmet, pa de xapata, 0,75

que tres anys. Les tesis s’estan
convertint en feines escolars llargues”,
afegeix.
“La universitat –dispara Del Olmo–

està caient en la mercantilització i per
tant en la superficialització. Només va
a les matèries pràctiques, a forjar pro-
fessionals. Estem perdent el fons per
quedar en flotació. La cultura és trans-
missió, traducció, transformació. Per-
què rebem el llenguatge sense previ
avís, però el llenguatge, alerta, no és
un diccionari, és la nostra pròpia expe-

riència aplicada sobre la plantilla de la
paraula. Creure que som el principi
d’alguna cosa és una pedanteria i una
futilitat”.
Es dóna una altra paradoxa. El fune-

ral de Riquer previst per a avui estarà
ple d’autoritats culturals, que ja han la-
mentat la mort del savi, han recordat
el riquíssim llegat que quedarà, per
sempre, als seus llibres. Més de cin-
quanta obres, algunes d’elles referèn-
cies internacionals, com els seus estu-
dis sobre El Quixot o sobre els troba-
dors. Les mateixes autoritats que s’es-
tan rumiant la supressió del grau de

Filologia Romànica –la deMartí de Ri-
quer, per entendre’ns–per falta dema-
triculacions.
Són al voltant d’una dotzena aquest

curs, i el màster en Cultures Medie-
vals en porta 18 d’inscrits. Si no arriba
a vint no es fa. “Estem en un moment
crític”, lamenta Simó. “Hem caigut en
la mercantilització de les matrícules i
si hi ha una dotzena d’interessats es
preveu eliminar-lo. La societat necessi-
ta molts advocats i economistes i pocs
filòlegs. Nosaltres formem rates de bi-
blioteca, experts en estudis paleogrà-
fics, persones capaces de preparar una
edició crítica… No en formarem cap?
Zero? L’espai natural de la filologia és
la universitat”, lamenta la professora.
A la viquipèdia, per cert, la biografia

del savi Martí de Riquer suma 385 pa-
raules; 2.409 caràcters (amb espais) si
anem al detall.c
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El particular llenguatge
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