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wL’Associació Orfeó Català va aprovar ahir en assemblea extraordi-
nària (per 350 vots a favor del total de 365 socis presents) una mo-
dificació parcial dels seus estatuts amb què es pretén garantir una
“millor estabilitat de l’entitat”, “facilitar” el seu funcionament i mi-
llorar el procés i la participació en les eleccions. Així, s’ha establert
una jornada electoral per escollir junta directiva i caldrà el suport
de 100 socis per presentar candidatura. Entre les necessitats pe-
remptòries hi havia la de “reforçar les atribucions de la junta” per a
la presentació de querelles. D’altra banda, ingressar a l’Orfeó ja no
requerirà la firma de dos socis. / M. Chavarría

wLes autoritats italianes del
patrimoni artístic s’han apoderat
a Suïssa de la pintura El retrat
d’Isabel del Este, atribuïda inicial-
ment a Leonardo da Vinci i desa-
pareguda durant segles fins que el
2013 va ser localitzada en un banc
de Lugano, a Suïssa. La policia va
assegurar que, en cas de no haver
estat confiscada, aquesta obra, de
61 x 46,5 cm, hauria estat comerci-
alitzada en els propers dies per
una quantitat superior als cent
milions d’euros. El Corriere de la
Sera va explicar que compradors
àrabs podien arribar a oferir 150
milions d’euros. / Europa Press

wSi els seus provocadors espec-
tacles poden suggerir el caos,
ahir es va poder veure que en el
fons són molt ordenats. La Fura
dels Baus va fer lliurament for-
mal a l’Institut del Teatre de
l’excepcional arxiu de la compa-
nyia entre el 1974 i el 2009, for-
mat per 25.000 documents entre
els quals hi ha milers de fotogra-
fies –que mostren la seva pro-
gressió des del més humil teatre
de carrer als espectacles interna-
cionals–, cartells, dibuixos, gui-
ons dels espectacles i anotacions
de tot tipus. Uns espectacles
molts dels quals, sobretot els

inicials, va dir ahir Pera Tantiñá,
ara no es podrien realitzar per
les normatives de seguretat. L’ar-
xiu estarà a disposició dels inves-
tigadors però a més es digitalit-
zarà per mostrar-lo en línia. For-
marà part del gran fons del Mu-
seu de les Arts Escèniques. Un
museu que, davant la dificultat
d’afrontar ara per ara la reforma
de la que havia de ser la seva
seu a la modernista Casa de la
Premsa, obrirà des del maig a
l’espai d’exposicions temporals
de l’Institut un embrió del que
vol ser a partir de deu especta-
cles històrics. /J. Barranco

LaFuradónael seu arxiu a l’Institut delTeatre,
que almaig obriràun embriódemuseu

CRÍT ICA D’ÒPERA

Hi va haver una vegada un
Wim Wenders del viatge, in-
quiet i intranquil. Un Wenders
que brillavaEn el curso del tiem-
po i que parlava d’El estado de
las cosas, al costat del seu lla-
vors amic Peter Handke, tots
dos en una road movie sense fi.
I aquí hi ha els germans Roca,
que ara s’han llançat a la carre-
tera. Joan, Josep i Jordi, del Ce-
ller de Can Roca, han fet un
viatge en el temps: cinc setma-
nes amb el restaurant a sobre
perAmèrica. Un viatge per des-
cobrir l’estat de les coses de la
cuina a Mèxic, Colòmbia o el
Perú, sense oblidar els Estats
Units. I de passada explicar allà
les seves pròpies coses.
El Wenders d’ahir i els Roca

de demà, units per la Berlinale,
on el primer va presentarEvery
thing will be fine, amb James
Franco i Charlotte Gainsbourg
com a protagonistes. Un film
malenconiós, sense cap indici
d’aquell Wenders primerenc.
En el qual es parla amb bellesa
plàstica –en tres dimensions– i
buidor existencial de refer la

vida, d’oblidar i de perdonar.
Obsessions del cineasta ale-
manydes de, almenys,París, Te-
xas (1984).
Els Roca, per contra, com si

seguissin el camí invers, van
parlar ahir sobretot de carrete-
ra i de viatjar. També d’apren-
dre –i ensenyar– viatjant, i del
que aquest viatge (amb la cuina
posada) deixa al darrere.
Conscients de la necessitat

d’obrir-se al món, els germans
Roca van decidir –poc després

de presentar a la Berlinale de
l’any passatEl somni, el seu pri-
mer film sobre el menjar com a
cultura, i la cultura del gust–
tancar el restaurant durant
cinc setmanes i fer-lo itinerant.
Es van llançar a la carretera,

com si diguéssim. Testimoni
d’aquest viatge impossible és
Cooking up a tribute, un docu-
mental dirigit per Luis Gonzá-

lez i Andrea Gómez, la primera
producció de BBVA Conteni-
dos, una branca del gran banc
espanyol que s’obre al món au-
diovisual.
Cooking up a tribute es va pre-

sentar ahir a la secció culinària
del festival berlinès, on els ger-
mansRoca –Joan i Josep; Jordi
es va quedar a casa– van expli-
car la seva aventura després de
la projecció. Van parlar de la se-
va visita a les cuines de Hous-
ton, Dallas, Mèxic DF,Monter-
rey, Bogotà i Lima, on van ela-
borar prop de 50.000 plats per
a més de 2.700 persones. “La
cuina és creativitat, però és coo-
peració, ajuda i descobriment, i
els vincles que es creen entre
38 persones que viatgen jun-
tes”, afirma Joan Roca, que afe-
geix: “Perquè la cuina és acció,
a més de transpiració”.
Els dos germans constaten

una mena de revolució a través
de la cuina en aquells països:
“Al Perú la cuina és una qüestió
d’orgull nacional”, recorda
Josep. “I el mateix passa a Co-
lòmbia i a Mèxic, on la cuina
s’ha transformat en una forma
d’agitació cultural”. Els Roca
tornaran a llançar-se a la carre-
tera i sembla que miren cap a
Turquia.c
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Wenders, Gainsbourg i Franco, ahir a Berlín

SALVADOR LLOPART

El retrat d’Isabel del Este

Macbeth

Autor: Giuseppe Verdi, sobre
llibret de Francesco M.Piave,
basat en l’obra de Shakespeare

ROGER ALIER

No era només la Berlinale l’únic
esdeveniment important a Ber-
lín aquesta setmana, sinó la veri-
table explosió lírica queha supo-
sat reunir en l’Òpera de la ciutat
(refugiada per obres en el Schi-
ller Theater) quatre grans figu-
res del món operístic: Plácido
Domingo en elmillor paper bari-

tonal fins ara, com a Macbeth);
RolandoVillazón (en el breu pe-
rò vivaç rol de Macduff); Liud-
mila Monastyrska (soprano de
veu verdiana dramàtica com
una casa); l’excel·lent Banquo
del baix RenéPape, i tot això so-
ta l’ègida de l’immarcescible
Daniel Barenboim davant la
Staatskapelle de Berlín, que fun-
ciona com un prodigi.
Una producció curiosa, terro-

sa i ferruginosa, amb un simple
turó i una passarel·la, un vestua-
ri atractiu i molt medievalitzant
i uns llums eficaços van aconse-
guir el miracle visual; l’auditiu
el van proporcionar els can-

tants que, cada un en el seu pa-
per, van omplir de goig el públic
que atapeïa el petit teatre que
supleix la Staatsoper. Plácido
nonomés va cantar amb tota for-
ça, sinó que es vamoure dramà-
ticament i va acabar l’obra amb
l’ària final que sol tallar-se –ell
s’hi nega, ha dit–, i LiudmilaMo-
nastyrska va consolidar la fama
de gran soprano verdiana (la
veurem al Liceu ambPlácido a I
due Fóscari, preparin-se!).Mag-
nífic el cor, magnífica l’orques-
tra, llançat Villazón, contun-
dent René Pape; bon tenor
Hoffmann com aMalcolm: Qui-
na sessió verdiana!c

Enviat especial

WimWenders
torna al territori
de la malenconia
amb ‘Every thing
will be fine’
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Berlín

EFE

• Fins a un 25% de dte. en la tarifa web de
lloguer de cotxes a Espanya

• 10% de dte. en reserves internacionals

www.europcar.es
Tel. 902 50 30 10

EUROPCAR

• 2x1 en l’entrada

www.magicmondeltren.com
Tel. 93 883 51 30
C/ Catalunya, 9,
Sta. Eugènia de Berga (BCN)

MÀGIC MÓN DEL TREN

25 Dte.

2x1

• 2x1 en l’Entrada General de 3 hores +
Massatge Express 20’.
Gaudeix de CALDEAquan vulguis,
sense cap restricció horària!

www.caldea.com
Tel. 902 932 025
Parc de la Mola, 10,
Escaldes-Engordany (Andorra)

CALDEA

2x1

Fins a un

CLUB SUBSCRIPTORS

Més informació a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com
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La ‘roadmovie’
delsRocaa laBerlinale
‘Cooking up a tribute’, el viatge americà dels cuiners


