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“Els nois no parlen fins que  
les gallines pixen” 
(Modisme) 
 
“Quan una persona s’ofega i se 
la treu de l’aigua, se li fica el bec 

d’una gallina al cul i, quan 
aquesta es mor, se n’hi fica una 

altra i una altra, fins que aquella 
persona torna en si” 

(Remei casolà)

“Semblar un gos bastonejat” 
(Modisme) 

 
“No feu cas del que diran: 

els gossos sempre lladraran” 
(Aforisme) 

 
“No per tu sinó pel pa 
remena la cua el ca” 

(Aforisme) 
 

“Si una persona es fica per 
tot, se li diu: el gos d’en Ta-

no tot ho segueix” 
(Acudit)

Una mostra d’art a 
l’Argentina recorda Borges
El museo de los mundos imaginarios, que s’ha 
inaugurat aquesta setmana a Mar del Plata, ret 
homenatge a l’escriptor argentí Jorge Luis Borges. 
Quaranta artistes s’han inspirat en l’obra borgiana, 
des de Xul Solar, Gyula Kosice i Proyecto Biopusl 
fins a Mick Jagger, que en recita un text.

El duet Air es passa a 
la música per a museus
Dos anys després de posar música a Viatge a 
la Lluna, de Georges Méliès, els francesos Air 
presenten nou disc en edició limitada de vinil. 
Music for museum conté set composicions 
ambientals que han escrit perquè sonin en una 
exposició d’art contemporani a Lilla.

els animals?

ha que és mort el ruc, i encara el cul 
li put”. Gomis va recollir dades en 
més d’un centenar de pobles i ciu-
tats. Sempre que pot també en cita 
els equivalents en castellà, francès 
i italià. Algú que és “brut com una 
guineu”, en castellà seria “más puer-
co que la araña”, un home “gras com 
un porc” estaria “hecho un lechón”, 
i quan es diu “la cabra de mon veí té 
més llet que la meva”, en castellà 

tindria una altra comparació: “La 
gallina de mi vecina pone más huevos 
que la mía”. 

Zoologia popular catalana recull 
un total de 1.927 exemples que es 
llegeixen amb molt d’interès i, en la 
majoria de casos, amb un somriure 
càndid o malèvol als llavis. Si el lec-
tor assoleix la fita d’acabar-lo, en 
sortirà, sens dubte, “més llest que 
una vespa”.e

 
“Quan a una sargan-

tana se li talla la cua, aques-
ta escarneix Nostre Senyor” 

(Preocupació) 
 

“Sargantilla, treu el cap, 
que el teu pare està penjat  

i teua mare pel camí 
que s’acaba de morir” 

(Cançoneta) 

Depardieu i Aimée a les 
profunditats de l’amor

que Aimée fa vint anys que la duu 
a escena i que Depardieu ha tri-
at la peça per tornar al teatre des-
prés de deu anys. La contenció és 
part de l’exigència del text. L’al-
tra és ni tan sols mirar-se fins a 
l’última escena final. 

Immersió en dos personatges 
Els actors només tenen la veu. 
L’obra avança com la seva relació 
epistolar: comença amb formali-
tat i candidesa, amb un recitar 
quasi notarial dels actors, i va 
guanyant profunditat, humor i 
càrrega emotiva a mesura que la 
vida els passa factura: amors, 
desamors, ascensos, fills, teràpi-
es. I en cada nova etapa, s’escri-
uen, perquè l’altre sempre hi és 
com a suport per aferrar-se i com 
a oportunitat de consumar 
l’amor platònic. Depardieu i Ai-
mée submergits en els seus per-
sonatges. L’actor només es fre-
ga la cara per tota expressió de 
patiment, mentre que Aimée 
–amb una tos incòmoda dissab-
te– juga amb les ulleres i els ca-
bells, tocs no lluny de la frivolitat 
despreocupada del personatge. 
Melosa i desinhibida ella i més 
caut i eficaç ell. ¿Però són ells o 
els seus personatges? Els dos 
grans actors estaven al sincer 
servei d’una espiral dramatúrgi-
ca potent. Els espectadors van 
respondre amb ovació final, pe-
rò s’hi van sumar les fotos dels 
mòbils del públic de les primeres 
files. Eren els seus personatges, 
sí, però també ells.e

A Love letters, els actors només tenen la veu, i l’obra avança com la relació epistolar 
que els personatges mantenen al llarg de la vida. MIQUEL GONZÁLEZ

‘Love letters’ FESTIVAL CASTELL DE PERA-
LADA 220 DE JULIOL 

P
osar en escena Love letters 
no vol gaires trucs: n’hi ha 
prou amb dos intèrprets i 
un focus. Just el mínim 
per arribar a la màxima 

essència del teatre. És evident que 
el públic que assistia dissabte a una 
de les grans cites del Festival de Pe-
ralada ho feia atret pels noms dels 
dos actors, dues llegendes de l’esce-
na francesa, perquè el poder del text 
d’Albert Ramsdell Gurney ja l’han 
posat a prova multitud d’intèrprets 
i escenaris. Ella era Anouk Aimée, 
distingida dama de l’escena france-
sa que als 82 anys passeja intacta 
l’aura que es va guanyar al cinema 
als 60. Qui li donava la rèplica era el 
polèmic Gérard Depardieu en un 
paper oposat al del recent i excessiu 
DSK de Bienvenido a Nueva York. 

La platea es va reduir a la meitat 
de l’aforament habitual –tot i així hi 
havia 1.100 pesones–. Depardieu i 
Aimée van entrar a escena un per 
cada banda, ell de negre, ella de ver-
mell, van asseure’s en una llarga 
taula i van començar a llegir les car-
tes que Melissa Gardner i Andrew 
Makepeace Ladd es van enviar al 
llarg de la vida. L’autor va escriure 
l’obra per ser llegida. I això és el que 
es forcen a fer els actors, malgrat 
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