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EXITOSA EXPERIÈNCIA PIONERA D’INTERCANVI CULTURAL

Anaven al teatre i van acabar més 
estupefactes que Katherine Hep-
burn i Spencer Tracy al rebre a ca-
sa seva Sidney Poitier, el nòvio de 
la seva filla, a Endevina qui ve a so-
par. A la pel·lícula que va muntar 
el Centre d’Arts Escèniques de Ter-
rassa (CAET), en coproducció amb 
Qadar, el 23 de maig, els papers es-
taven canviats. Els amfitrions eren 
els exòtics (cinc famílies de Mali, el 
Marroc, Nicaragua, l’Índia i Ucraï-
na). Obrien les seves cases al públic 
(entre sis i deu persones) i repre-

sentaven una vetllada escenicogas-
tronòmica. Àpat i tradicions, músi-
ca, costums... dels seus països d’ori-
gen. L’experiència –Endevina qui ve 
a sopar– va sorgir el 2012 a Torí, on 
s’ha consolidat com a esdeveniment 
anual, i Pepe Pla, director del CAET, 
va decidir exportar-la per primera 
vegada a Espanya. Tenint en comp-
te l’èxit aconseguit, es preveu la se-
va repetició. 
 La cita era al Teatre Principal de 
Terrassa. Després de comprar l’en-
trada –16 euros–, els espectadors 
eren repartits en grups sense saber 
a quin país viatjarien. A alguns se’ls 
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van emportar en furgonetes als do-
micilis més allunyats. A la casa de les 
encantadores germanes Hattouchi, 
de Rabat, hi van anar a peu 10 anò-
nims visitants. Un parell d’ells no sa-
bien de què anava el muntatge. Mi-
llor. Van al·lucinar. Ja a taula, una 

jove, encara convençuda que assis-
tiria a una obra teatral, va exclamar 
sorpresa: «¡Però si això és un sopar! 
¿I els actors qui són?». I tots es van 
mirar a la caça d’algun possible in-
filtrat entre els assistents. 
 La funció, que seguia una drama-

túrgia dissenyada pels organitza-
dors, va prosseguir de sorpresa en 
sorpresa mentre s’anaven degus-
tant exquisits plats marroquins: 
amanida jardinera, cuscús, tagín 
de vedella i –amb els estómacs ja 
a rebentar– un enorme i lluent po-
llastre. «Us hem preparat els plats 
típics d’un casament», explicaven 
les amfitriones, que van invitar a la 
vetllada altres amics marroquins. 
«Em va semblar una gran idea, 
l’únic problema era trobar temps 
per cuinar perquè treballo tot el 
dia», va explicar Hattouchi, encan-
tada d’intercanviar idees i costums 
amb el seu públic. 

Música i tradició

La música i una desfilada de ves-
tits tradicionals van animar la re-
presentació, amb un guió improvi-
sat en què es va parlar de la Meca, 
els casaments, els dialectes, la re-
ligió, la gastronomia, els nòvios... 
Entre rialles, la vetllada va acabar 
amb un unànime pensament del 
públic: «¡Volem repetir!». H

33 Gastronomia 8Una família que participa en ‘Endevina qui ve a sopar’.
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Teatre i exòtic 
sopar casolà
El CAET de Terrassa va estrenar ‘Endevina qui ve a 
sopar’, on el públic va a cases d’estrangers

L’últim 
tango de 
Mercadante 
3El bandoneonista presenta avui 
a Jamboree el disc ‘Justamente’
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A
l bandoneó de Marcelo 
Mercadante s’expandeix 
l’apassionat univers del 
tango, però també el del 

folklore, el del jazz, el del flamenc... 
L’inquiet compositor i instrumen-
tista argentí té un nou i interessant 
disc per presentar que, una vegada 
més, inclou només peces de la seva 
autoria. Un àlbum que aquesta nit 
presentarà amb el seu quintet por-
teny a la sala Jamboree. I que ha vol-
gut batejar com un dels seus temes, 
Justamente, «l’únic tango cançó» del 
compacte, aclareix el músic, la lletra 
del qual va delegar en Pablo 
Marchetti, amb qui ja va treballar a 
Suburbios del alma (2007). Llavors, va 
comptar amb col·laboradors de l’al-
tura de Miguel Poveda i Martirio.
 El germen d’aquesta peça, Justa-
mente, es remunta a quan Mercadan-
te tenia només 19 anys i vivia al seu 
Buenos Aires natal. «Vaig agafar un 
poema de Lorca, no recordo quin, i 
em va inspirar aquesta música que 
va quedar oblidada en un calaix. Ja vi-
vint a Barcelona vaig trobar el paper 
per casualitat, vaig començar a tocar 
els acords, a recordar la melodia... 

Vaig comprovar que m’agradava, ai-
xí que l’hi vaig enviar a Marchetti. I, 
l’endemà, ja em va enviar la lletra», 
explica. Unes estrofes que a l’àlbum 
canta l’enyorada cantant de tangos 
també de Buenos Aires i establerta a 
Barcelona Elba Picó (va morir fa gai-
rebé un any). «Sincerament, no vaig 
pensar a triar ningú més: només em 
cabia al cap que el cantés ella». En el 
concert d’aquesta nit, la veu la posa-
rà la també argentina Ana Rossi.

GRÀCIES A PEPE RUBIANES / El vincle de 
Mercadante amb Barcelona té molt 
a veure amb un altre artista l’absèn-
cia del qual encara dol: Pepe Rubia-
nes. «Vaig venir a Espanya per tocar 
a l’Expo de Sevilla, i com que tenia 
uns amics a Barcelona, vaig venir a 
celebrar el meu aniversari aquí i em 
vaig anar quedant a diferents cases. 
En una festa vaig conèixer Rubianes. 
Era l’any 1992 i em va convidar a par-
ticipar en l’espectacle que ell feia al 
Teatre Goya. La connexió va ser im-
mediata. Recordo que Carles Flavià 
era mànager. Després, vaig estar to-
cant al Nitsa Club. Total, que vaig 
acabar decidint que Barcelona era el 
lloc on volia viure».
 La «primera relació» que Merca-

CONCERT AMB EL QUINTET PORTENY

dante va tenir amb el bandoneó va 
passar quan ell tenia 8 anys. «A l’es-
cola em van portar a veure una or-
questra de quatre bandoneonistes 
i el seu so em va atraure moltíssim. 
A casa, el meu pare sempre escolta-
va tangos. I quan vaig tenir 17 anys, 
per fi li vaig demanar que me’n com-
prés un», recorda. Per cert, el mú-
sic va iniciar els seus estudis amb el 
gran Rodolfo Mederos (fundador de 
la banda de culte Generación Cero).
 En la segona guerra mundial, diu 
Mercadante, el bandoneó es va dei-
xar de fabricar. «Per trobar-ne un, ha-
vies de buscar-lo de segona mà. Però 

fa un any em va trucar Victor Villena, 
em va dir que em connectés a skype i 
el vaig veure amb un de brillant, im-
pecable, ¡nou!  Hi ha una fàbrica a 
Alemanya que els torna a fabricar. I 
quan ell va venir a Catalunya acom-
panyant Ute Lemper i me’l va deixar 
provar, no vaig dubtar a comprar-
me’n un d’igual». I amb aquesta no-
va adquisició, Mercadante interpreta 
en acústic per a EL 
PERIÓDICO la senti-
da peça Tal vez. H

33 Marcelo Mercadante, abans de tocar un tema per a EL PERIÓDICO.
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«Només vaig pensar 
en Elba Picó per a 
aquest tema», diu 
sobre la cançó que 
dóna títol a l’àlbum

Vegeu l’acústic de ‘Tal 
vez’ amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


