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ESTRENA DE FESTIVAL

Teoria i pràctica
del pa amb tomata

na Cervià –l’única que va repetir del
primer Degustació del Talleret de
Salt–, entre d’altres, que van anar
recitant textos culinaris i gastronò-
mics d’una trentena d’autors com
Josep Pla, Leonardo Da Vinci, Váz-
quez Montalbán, Brillat Savarin, Vi-
cent Andrés Estellés i Narcís Coma-
dira, per esmentar-ne alguns. Tam-
bé es va descriure el rebost que por-
tava el Titanic mentre l’escenari es
convertia en el seu menjador. Tot
amanit amb cançons.

Abans dels cuiners, van sortir a
l’escenari el director, Joan Ollé,
Narcís Comadira i Josep Maria Fo-
nalleras, per llegir textos propis. Fo-
nalleras també va participar en el
primer Degustació, una obra que es
va representar el setembre del 1993
a Sant Pol de Mar després que Rus-
calleda la veiés al Mercat de les
Flors i la portés al seu poble, on fe-
ia poc havia començat la seva aven-
tura culinària.e

A primera fils els germans Roca, Carme Ruscalleda i Jaume Subirós,
amb els actors de l’espectacle al darrere. DAVID BORRAT

Un espectacle de textos gastronòmics inaugura Temporada Alta

JORDI C. LLORENS
GIRONA

Per inaugurar la 22a edició
del festival Temporada
Alta, Joan Ollé va cuinar
un espectacle per encàr-
rec que va homenatjar,

en el títol i en la temàtica, la prime-
ra obra que es va representar en la
primera edició. Aleshores va ser De-
gustació, del Talleret de Salt, i ahir
Ollé va presentar al Teatre Munici-
pal de Girona Degustació, de l’edat
de pedra al Celler de Can Roca, una
obra que només s’haurà pogut veu-
re una sola vegada, ahir, per la difi-
cultat de reunir tant les actrius i ac-
tors com sobretot els cuiners.
L’obra d’Ollé també va voler home-
natjar l’actor, productor i director
teatral Quim Masó, mort el 2006.

Sobre l’escenari hi van passar els
tres germans Roca –amb en Joan ar-
ribat poques hores abans de l’Equa-
dor–, Carme Ruscalleda i Jaume Su-
birós, que van recitar textos culina-
ris i gastronòmics, que cadascú ha-
via escollit. En Joan, per exemple,
va recitar textos del primer llibre
d’autor que va tenir, del suís Fran-
çois Girardet. El seu germà Josep,
un text de Baudelaire sobre el vi, i en
Jordi, un altre sobre la xocolata.
Ruscalleda va triar Teoria i pràctica
del pa amb tomata de Leopoldo Po-
més, un text divertit sobre amb qui
i amb qui no s’ha de menjar el pa
amb tomata. Subirós va triar un text
d’El festí de les paraules. En vídeo,
també hi van participar Ferran
Adrià i Juan Mari Arzak.

Abans, però, un veritable repar-
timent de luxe, amb Montserrat Ca-
rulla, Rosa Novell, Lluís Marco, Àlex
Casanovas, Eduard Farelo i Cristi-
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● Marta Carrasco i les flors
“Les flors són complexes com la vi-
da, la dona i la humanitat”, diu la
coreògrafa. Bijoux (B flowers) és
un espectacle visual “delirant”.

● ‘Els folls de Shakespeare’
Xicu Masó i Carles Martínez són
tots els bufons de Shakespeare, en
un text de M. Rosich i Llàtzer Gar-
cia que mescla fragments còmics.

El viatge contra rellotge del
misteriós cavaller Phileas Fogg

‘La volta al món en vuitanta dies’, de Jules Verne

“Phileas Fogg era membre del Reform Club, i això era
tot”, així presenta Jules Verne –amb traducció al cata-
làdeJesúsMoncada–elprotagonistadeLavoltaalmón
envuitantadies,laprimeranovel·ladelacol·leccióClàs-
sicsdelaLiteraturaJuvenildel’ARAi Edicions62.Eldes-

criu com un Lord Byron “amb mostatxo i pa-
tilles, un Byron impassible, que hauria

viscut mil anys sense envellir”. Dóna
a entendre que és anglès, però nin-
gú no ho sap del cert. El que sí que
se sap és que s’ha convertit en un
dels personatges més populars de

la literatura, gràcies també a les
adaptacionscinematogràfiquesdela

novel·la.Vatenirlacaradel’actorDavid
Niven en la pel·lícula dirigida per Michael

Anderson el 1956, en què Cantiflas interpretava el seu
ajudant, Passepartout. També va ser un lleó, anome-
natWillyFog,enlasèriededibuixosanimatscreadaper
ClaudiBiernBoydalsanys80.Entotselscasos,Foggés
un home metòdic i tossut, però capaç d’assumir l’any
1872 el repte de fer la volta al món en 80 dies.
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Diumenge
El primer lliurament dela col·lecció inclou ‘Lavolta al món en vuitantadies’ i ‘Mecanoscritdel segon origen’
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