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Justo Barranco

Els protagonistes de l’espectacleDegustació, que ahir al vespre va obrir el festival Temporada Alta

Pablo González, a l’assaig amb Gutman

Girona

Un elegant tiberi va obrir ahir a
la nit el festival Temporada Al-
ta de Girona amb l’espectacle
Degustació. Quan es va aixecar
el teló van aparèixer sis im-
pol·lutes taules blanques a esce-
na vestides per rebre ni més ni
menys que 74 plats saborosos
de la millor gastronomia literà-
ria. Les taules estaven vestides
per reviure textos de Josep Pla,
de Neruda, de Martí i Pol, de
Ronsard, de Vázquez Montal-
bán, de Miguel Hernández, de
Leonardo, de Proust, Carner,
Sisa, Fuster, Barthes, Comadi-
ra... Textos que parlaven de la
cuina, de la fam, de l’ou dur, les
sardines fresques, el bou, les
maduixes, el borgonya, els ca-
nelons, la paella, els bolets, el
gaspatxo, el pernil o la carn
d’olla...
Plats i productes que, atesa

l’hora, les nou del vespre al tea-
tre Municipal de Girona, no
van deixar tranquil l’estómac
dels espectadors. Però tampoc
la seva atenció. Al cap i a la fi,
eren 74 plats cuinats, pronun-
ciats des de l’escenari, per al-
guns dels millors professionals
possibles: en escena i en direc-
te hi va haver ahir a la nit ac-
tors com Montserrat Carulla,
Eduard Farelo, Àlex Casa-
novas, Lluís Marco, Rosa No-
vell i les integrants del trioDivi-
nas, fins i tot, en el tram final
de la vetllada, escriptors com
Narcís Comadira o Josep
Maria Fonalleras i xefs com els
germansRoca, CarmeRuscalle-
da i Jaume Subirós.
L’espectacle Degustació, al

qual ahir a la nit van assistir el
conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, i el deTerritori, San-
ti Vila, era un exercici d’una
certa nostàlgia: recordava 21
anys després, encara que total-

ment canviada, l’obra homòni-
ma que va donar inici el 1992 al
festival Temporada Alta, una
peça dirigida llavors pel desapa-
regut QuimMasó i que ahir a la
nit va fer reviure a la sevamane-
ra el director Joan Ollé, amb
part dels actors asseguts a taula
fent de clients adinerats decla-
mant els seus textos mentre al
ritme d’un piano uns altres ac-
tors, fent de cambrers, llegien,

cantaven i evitaven la immobili-
tat de l’escena.
Durant l’obra van sonar des

d’YvesMontand i el seu Temps
de cerises fins a una cançó so-
bre el cocidomadrileny deMa-
nolo Escobar, el Bolero de Ra-
vel o una de les Gymnopédies
de Satiementre RosaNovell lle-
gia el fragment de la magdale-
na de Proust, sens dubte un

dels moments més emotius
d’una nit en què en realitat hi
va haver molt humor: fins i tot
va sortir Método 3, ja que es
tractava d’un restaurant.
Era un recorregut per la histò-

ria de la gastronomia que, es va
recordar, és la de la cultura, i es
van recuperar escrits de Leo-
nardo sobre com enverinar bé a
taula –el verí sempre s’ha de
subministrar a l’inici de l’àpat–
o indicacions de bones mane-
res: no has de netejar el ganivet
al vestit del veí ni posar conills
lligats per netejar-t’hi. Hi va ha-
ver dites i llegendes populars,
canibalisme, xarcuteria bíblica
–de l’arca de Noè–, llibres clàs-
sics de cuina amb delícies com
ara el gat rostit i ironies de Pla
com que el caviar “malgrat que
és tan car és excel·lent”. Al final,
un recorregut per la cuina ac-
tual, sense actors, amb Subirós,
Ruscalleda i els germans Roca,
als quals el públic va aplaudir
dret quan van pujar a escena –i
FerranAdrià i Arzak des d’un ví-
deo–per parlar de llibres gastro-
nòmics que els han marcat
–Adrià va triar les olors d’El per-
fum. I un brindis amb cava va
cloure un agradable banquet.c

INMA SÁINZ DE BARANDA
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Va emocionar
el fragment de la
magdalena de
Proust llegit per
Rosa Novell

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’Orquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya es
reenganxa avui a l’activitat artísti-
ca amb un concert inaugural de
celebració del seu 70è aniversari
per al qual compta amb l’hereva
de la gran tradició vio-
loncel·lista russaNata-
lia Gutman, que inter-
pretarà el Concert per
a violoncel i orquestra
núm. 1 de Xostakó-
vitx. El programa in-
clou dues obres que
entronquen amb el fil
argumental d’aquesta
temporada, Shakes-
peare: són el Romeu i
Julieta de Txaikovski
i el de Prokófiev, pre-
nent d’aquest últimba-
llet el final íntegre.
El titular de l’OBC

Pablo González, que
es troba gravant tres
CD amb l’obra simfònica de Gra-
nados per al segell Naxos, diu
que detecta una cohesió més im-
portant en la formació. “Més en-
llà del que és artístic, l’OBC és
aramés equip a nivell humà, fun-
ciona millor com a grup i és més
dinàmica assajant”, va afirmar.
El director asturià, amb contrac-
te fins al 2015, assegura que és

“feliç” a Barcelona: “El moment
de decidir si seguiré amb l’OBC
no ha arribat”, va assegurar.
Sobre una eventual fusió de

l’OBC amb l’Orquestra del Liceu
per fer front a la crisi, González
considera “un disbarat que una
ciutat com Barcelona pugui pen-
sar a fusionar dues entitats tan

emblemàtiques; generaria un em-
pobriment artístic de la ciutat”.
El gerent de la OBC, François

Bou, va anunciar per la seva part
que la formació recupera els con-
certs per Catalunya en el marc
d’un conveni amb L’Auditori i els
principals auditoris del territori.
Aquest any començaran per Per-
pinyà, Sant Cugat i Manresa.c
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