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CONCURS JOVES TALENTS 2014
Recepta Finalista.

Caneló de gambes i verdures amb la seva salsa.
Ànima mediterrània amb sabor a mar i a terra. Tradició
i noves textures per a un plat arrodonit amb una copa
Castell de Raimat Chardonnay.

Alfons Domènech Navarro.
Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.

Talent en versió original.

Gaudeix de la recepta a:

PACAMAMBO
Unabonapallissa: això és el que es
mereix lamort. I això és el que està
disposadaadonar-li la Julie, la nenade
dotze anys queprotagonitza aquesta
obra estrenadaperWajdiMouawad
l’any2000, tot just després que Littoral
el convertís enunaclamat director
revelació. I unamica abans que Incendis
fes d’ell unafigura consagradaamb
presència constant als grans teatres
d’arreu elmón. Lluny de la dimensió
èpica d’aquestes altres dues obres ben
conegudes a casanostra,Pacamam-
boesmouenun terreny intimista. I
teòricament noens proposa realitzar
en companyia dels personatges aquests
grans viatges geogràfics capa les
pròpies arrels que constitueixen el nucli
central d’aquelles altres peces. Però,
en realitat,Mouawadno fa tampoc
aquí altra cosaqueparlar-nos delmés
definitiu de tots els viatges: aquell que
ens porta a creuar la frontera entre
la vida i lamort. I de fer-hodes d’una
perspectiva inconfusiblement propera a
la de la resta del seu teatre. Un copmés,
Mouawadens presentaunahistòria
marcadapel pes dels ancestres i per la
manera comels nostres progenitors
ens acompanyen coma fantasmes i
estructuren el nostremónencara que
ja no siguin entre nosaltres. Un cop
més, la presència d’aquests fantasmes
i del seu llegat provocaqueel teatre de
Mouawadescapi dels límits del realisme
i es deixi contaminar per apunts fantàs-
tics concrets. I un copmés, la possibilitat
de retrobar-se ambels éssers estimats
que ja nohi sónnoméspot fer-se
efectiva enunespaimític. En aquest cas,

al país dePacamambo. Abans demorir,
laMarie-Marie, l’àvia de la Julie, va ex-
plicar a la sevanéta queun cop la lluna
se l’emportés a ella aquest país seria el
lloc ones retrobaria amb lanenaun cop
passessinmolt imolts anys. Però a la
Julie aquesta explicació no la complau
gaire. Per això, i encara que faci dinou
dies que l’àvia ésmorta i que, de tant
en tant, calgui anar omplint l’habitació
deperfumper dissimular l’olor que
desprènel cosmort, la Julie encarano
ha volgut separar-se ni unmoment del
cadàver. En companyia d’un gosset que
sapmolt bé comse’ls hadeparlar als
morts, la Julie espera encara el prodigi.
O, simés no, espera trobar-se cara a
cara amb lamort i dir-n’hi quatre de
fresques. R.O.

DeWajdiMouawad.Dir.:MontseAlbàs.
Int.:Marta ParramonGirvent, Joan
Roura,Montserrat Grau, Jordi Aqués.
Del 18/12al 4/1. La Seca Espai Brossa.
Flassaders,40.dJaumeI(L4).(93315
1596.€15euros; dc., 12euros.CDe
dc. a ds., 20.30h; dg., 18.30h.

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

PER RAMON OLIVER

CONSELL FAMILIAR   
A veure: qui de vosaltres reclama el dret a decidir? Fixem-nos en
l’exemple que ens donen els Solé-Ametller a la seva llar, aquesta
que es regeix per uns principis teòricamentmolt democràtics,
tot i que, en el fons, no deixin demostrar-nos de forma simpàtica
la pitjor cara (i lamésmanipuladora) de la democràcia. Què es
fa en aquesta llar quan algun dels fills díscols amenaça d’optar
per la independència? Doncs fer el que faria un govern centralista
intel·ligent: oferir a qui planteja la possibilitat d’independitzar-se
unes cotes de poder que fins ara li eren negades. Qualsevol cosa
abans que arribar al cisma. I és que l’esperit fundador del clan
Solé-Ametller és d’un centralisme paternalista (i maimés ben
dit, si tenim en compte que aquí governa un pare-president de
debò) del tot inqüestionable. I això, traduït a termes domèstics,
vol dir també que, si veus que el teu fill o la teva filla comença a
formalitzar unamicamassa el seu vincle amb un agent exterior,
el que cal és intentar convertir aquest element extern en un dels
teus abans que no siguimassa tard.
Els Solé-Ametller són els protagonistes de lamolt democràtica
i notablement eixerida comèdia familiar de Cristina Cle-
mente amb la qual, i durant unes setmanes, la Sala Beckett
s’omple de vibracions FlyHard, ara que, casualment, la FlyHard
viu el seu propi cisma intern. S’hauria pogut evitar aquest
cisma, si s’haguessin aplicat al funcionament de la sala uns
principis similars als que aplica aquesta família? Això mai
no ho sabrem. Però si fem cas a les nostres pitjors sospites,
confirmades amb bon humor pel text de Clemente que Jordi
Casanovas dirigeix amb habilitat i bon ritme, hi ha coses que
no tenen remei. I vicis polítics públics que ens escandalitzen
molt, però que sovint no són altra cosa que un mirall dels vicis
polítics privats que donem per bons quan ens movem a petita
escala. Encara que la comèdia de Clemente (aquesta comèdia
amable i apta per a totes les edats que la Beckett convida a
anar a veure en família) no pretengui ficar-nos la inquietud

al cos, és evident que algunes de les conclusions a què arriba
podrien resultar força inquietants, si el tàndem responsable de
l’espectacle hagués volgut tirar per aquest camí.
En qualsevol cas, a Clemente no li cal abonar-se en lamordacitat
per oferir-nos una ben confeccionadametàfora parlamentària
en què a cada pas ensopeguemamb situacions que ens resulten
ridículament extrapolables, incloent-hi la inevitable referència
al veritable principi rector de tota democràcia formal: és l’eco-
nomia, estúpids! Al text de Clemente li sobra l’intent d’explicar
de forma seriosa les experiències traumàtiques que han donat
lloc al sistema polític pel qual es guia el clan. I a la direcció de
Casanovas li manca haver afinat unamicamés a l’hora de dibui-
xar el perfil interpretatiu dels dos nois de la casa. Però el cert és
que la un xic fallida democràcia amb rampells dictatorials dels
Solé-Ametller reuneix amb eficàcia suficients arguments escènics
sòlidament divertits permerèixer per part vostra un vot de confi-
ança. Sala Beckett.


