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Un artista esculpeix
un crani de cocaïna
L’artista holandès Diddo ha esculpit un cra-
ni de cocaïna –amb l’ajut d’una gelatina–. La
controvertida obra l’ha batejat amb el nom
d’Ecce Animal i pretén que sigui un mirall de
l’espectador per fer-lo reflexionar sobre la na-
turalesa animal, l’home, el control i la por.
L’autor ha trigat 20 mesos a crear l’obra.

La restauració del castell
d’Astley, premi Stirling
La restauració de les restes del castell d’Astley,
situades al comtat de Warwickshire, al centre
d’Anglaterra, va guanyar ahir a la nit el princi-
pal premi anglès d’arquitectura, l’Stirling.
Witherford Watson Mann Architects han con-
vertit un edifici de fa 800 anys, una antiga pro-
pietat reial, en una casa de vacances.

nostres morts”

El Temporada Alta fusiona
alta cuina i literatura

Xefs i actors catalans de referència
pugen dalt de l’escenari per inaugu-
rar el festival Temporada Alta. De-
gustació retrocedeix fins a l’essèn-
cia de la cuina per plasmar-ne l’evo-
lució juntament amb la literatura.

NÚRIA JUANICO

GIRONA. La gastronomia va ser la
primera a pujar dalt de l’escenari
del festival Temporada Alta el 1992.
Vint-i-dos anys després, la cuina
torna a escena per inaugurar el fes-
tival i constatar, de la mà dels xefs
més prestigiosos del món, com l’ali-
mentació ha esdevingut un element
cabdal de la societat catalana. El
muntatge Degustació. De l’edat de
pedra al Celler de Can Roca re-
trocedeix fins al canibalis-
me prehistòric per re-
passar l’evolució de la
gastronomia des de la
seva essència, i ho fa
mitjançant textos
d’autors com Leo-
nardo da Vinci, Gui-
llem de Cabestany,
Marcel Proust i Vicent
Andrés Estellés. L’obra
fusiona la cuina i la litera-
tura en un espectacle que vol
plasmar el desequilibri entre la ne-
cessitat de devorar i el plaer d’ali-
mentar-se: només hi haurà una úni-
ca representació, el 3 d’octubre al
Teatre Municipal de Girona.

Els xefs Ferran Adrià, Carme
Ruscalleda, Juan Mari Arzak i els
germans Roca compartiran escena-
ri amb els actors Àlex Casanovas,
Lluís Marco, Cristina Cervià, Mont-

serrat Carulla, Eduard Farelo i
Dafnis Balduz, entre d’altres, per
posar veu als fragments literaris de
Degustació. “És un espectacle dedi-
cat als cuiners, perquè ells també
són artistes”, afirma el director del
muntatge, Joan Ollé, que reconeix
el fort accent gironí de l’obra. Un so-
par entre tots els participants servi-
rà d’excusa per enllaçar jocs poètics
i sofisticacions gastronòmiques a
través del teatre, i demostrar que
“actualment ningú escriu tan bé
com Josep Pla, tot i que a la seva
època no es cuinava com ara”. De
fet, els textos de l’escriptor de Pa-
lafrugell tindran un gran protago-
nisme a l’espectacle, que també
comptarà amb la presència dels gi-

ronins Narcís Comadira i Josep
Maria Fonalleras.

Més enllà de les obres li-
teràries i els intèrprets

que en formaran part,
els detalls del mun-
tatge són una incòg-
nita. “Volem mante-
nir-ho en secret per-

què es tracta d’un es-
pectacle únic i

exclusiu”, ha explicat
Ollé. Tot i això, el director

ha confessat que “els xefs llegi-
ran en directe un fragment que va
ser significatiu en un moment clau
de la seva vida” i ha admès que “els
espectadors passaran gana, perquè
dalt de l’escenari es menjarà però
no es cuinarà”. Degustació posarà
punt final amb “unes llàgrimes de
cava” que deixaran pas als altres 87
espectacles emmarcats en l’edició
d’aquest any del festival.e

Els germans Roca davant de Joan Ollé i Salvador Sunyer. DAVID BORRAT

‘Degustació’ inaugura el festival amb els
germans Roca, Adrià, Arzak i Ruscalleda

Guillem era el germà bessó del seu
pare i tots dos van haver de fugir cap
a la frontera francesa el 1937. En
una desbandada, es van separar per
sempre. Al pare del Marc Antoni el
van fer presoner i el Guillem va anar
a parar a un camp de treball. La fa-
mília sospita que després del des-
mantellament el desembre del 1938
del camp número dos de la Seu
d’Urgell, l’oncle podria haver mort
a la Granadella (les Garrigues).

Difusió pública del banc
Tant Heredia com Malagarriga són
conscients que busquen una agulla
en un paller perquè a Catalunya hi
ha registrades oficialment unes 240
fosses, però no es resignen. Junts
han impulsat la creació del banc
d’ADN de familiars de desapareguts
en la Guerra Civil i demanen a la Ge-
neralitat que el faci públic, almenys
entre els que han denunciat a Cata-
lunya la desaparició d’algun famili-
ar. Per ara no han obtingut respos-
ta. Malagarriga apunta que, segons
el cens que ha elaborat el Memori-
al Democràtic, més de 4.300 famíli-
es han sol·licitat buscar un familiar.

“Els testimonis s’estan perdent
perquè els familiars directes dels
desapareguts s’estan morint”, aler-
ta el Roger. Carme Barrot, doctora
en biologia i responsable del labora-
tori de genètica forense de la UB, ex-
plica que calen entre dues i cinc
mostres per família i el parentesc
ideal és el de pares i fills. Segons el
protocol establert, les famílies han
de fer un esquema genealògic per
determinar les persones idònies per
sotmetre’s a la prova i posar-se en
contacte amb la Unitat de Medicina
Legal de la UB. Se’ls farà una petita
extracció de sang. Una mostra la
conservarà la UB i una altra els fa-
miliars, i el procés té un cost de 150
euros. “Per a la meva àvia el cost
econòmic és insignificant. Hem de
lluitar per dignificar i identificar to-
ta aquesta gent”, insisteix Heredia.

Encara quedarà la part més difí-
cil: la de poder comparar. Això im-
plica l’exhumació de fosses i la iden-
tificació de les restes. Un trenca-
closques sentimental, geogràfic, le-
gal i també econòmic que no farà
enrere els que demanen poder en-
terrar els seus.e
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