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Vida de gossos
Hi ha mascotes que viuen a cos de
rei, mimades fins a l’extrem pels
seus propietaris. El portal
d’objectes de decoració i regal
Achica ofereix una selecció
d’articles que els faran els dies
encara més agradables: butaques i
llitets a la seva mida, dessuadores
amb caputxa i peces decoratives
decorades amb motius canins.

+ INFO
www.achica.es

L’art de fer el pa a casa
El lament sobre la baixa qualitat de bona
part del que es comercialitza avui en dia s’ha
convertit en un lloc comú. S’estén gairebé
amb la mateixa rapidesa amb què torna el
costum de preparar el pa a casa. El forner
Ibán Yarza, expert en l’art d’elaborar-lo i

divulgador de la matèria a internet, ha
aplegat el seu saber enciclopèdic al llibre
Pan casero, de Larousse Editorial, il·lustrat
amb prop de 900 fotografies.

+ INFO
www.larousse.es

Inspiració clàssica
La firma de moda Fred Perry recrea
els dissenys de les samarretes i
sabates clàssiques de tenis en una
col·lecció de roba inspirada en
aquest esport, però canviant-ne els
colors. El blanc, clàssic en la
indumentària tenística, es muta
aquí en negre, esquitxat de franges
de verd que en trenquen la
uniformitat.

+ INFO
www.fredperry.com

E
m passa tant amb el vi com amb el teatre: només distingeixo
entre el que m’agrada i el que no. La darrera obra de l’Àlex Ri-
gola m’ha agradat, sí, molt, però sobretot m’ha colpit i m’ha
ocupat el cervell uns quants dies. Us parlo d’El policia de las
ratas, un conte de Roberto Bolaño que Rigola ha adaptat en 55

minuts, respectant l’idioma original, en una escenografia despulla-
da d’artifici, presidida per una immensa rata presumptament assas-
sinada i dos immensos actors, Joan Carreras i Andreu Benito, que
omplen tots els racons del no res. Sense cap mena de caracteritza-
ció, fan de rates que es comporten com les persones. La grandesa
dels actors és tal que certament sembla que a en Carreras li hagin
crescut bigotis i mogui el morro ensumant menjar.

A l’obra, en cartell al Lliure de Gràcia (www.teatrelliure.com)
fins al 24 de novembre, les rates expliquen com i on som: som una
societat que ha esdevingut un perill per a ella mateixa, corruptes, in-
sensibles a la mentida, fem desaparèixer tot el que ens engavanya i
considerem l’art una estultícia que entrebanca la productivitat.
L’excepcionalitat destorba. Som una societat que rebutja els febles
i amaga els malalts. I, per tant, vivim a les clavegueres de la vergonya.

El panorama desencisa; per això, enmig de sang, pudor, depreda-
dors i aigües brutes, Pepe el Tira, el policia que entendreix l’audièn-
cia, admet que l’únic lloc on li agradaria viure és la lluna.

I com que Rigola desperta el pensament lateral de l’espectador,
animant-lo a complementar les escenes amb interpretacions per-
sonals, concloc que és lògic que el paradís somiat de la rata sigui la
lluna... de formatge.

‘El policia de las ratas’
i la lluna de formatge

Ada Parellada

Instruments artístics
El Museu de la Música de
Barcelona acull fins al 20 d’abril
una exposició d’instruments
singulars. Són 130 peces procedents
de la col·lecció privada La Fontana
que assimilen la figura de
l’instrument musical amb la de
l’obra d’art. Les peces, úniques per
la seva bellesa i antiguitat (moltes
van ser realitzades al segle XIX)
són originàries d’Àfrica, Ásia,
Amèrica i Oceania. Entre els
instruments exposats hi ha un
exemplar de mukoku, un dels
tambors de fusta més antics del
Congo, utilitzat per l’endeví de les
tribus, una flauta kambu de Papua
Nova Guinea, utilitzada en
cerimònies màgico-religioses, i una
maraca tlingit de la costa nord-est
americana. Amb motiu de
l’exposició, el museu ha organitzat
un seguit d’activitats
complementàries com ara un taller
per conèixer els instruments de
corda i vent del Japó i un viatge
musical a l’Orient Llunyà.

+ INFO
www.museudelamusica.bcn.es


