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que aquest restaurant sigui algu-
na cosa més que un restaurant», va 
afirmar emocionat. Cap dels tres 
germans s’esperava tornar a que-
dar en el primer lloc. Tampoc els 
seus familiars, per això ahir a la nit 
es va desbordar l’alegria quan van 
veure que el Noma del danès René 
Redzepi quedava tercer i l’Osteria 
Francescana de Massimo Bottura 
(Mòdena), segon. Ningú va sentir 
com els proclamaven vencedors, 
ni els que eren a Londres ni la fa-
mília, ni els treballadors que esta-
ven enganxats davant el televisor a 
Girona. Els crits d’eufòria van tapar 
completament el presentador.

PREMI A UN OFICI / Joan Roca va desta-
car que la gran importància d’a-
quest guardó és que torna a posar 
«el focus de la gastronomia mundi-
al a Catalunya i Girona», i això be-
neficia tota la restauració i els pro-
ductors catalans. «Un reconei- 
ment que enforteix un ofici en què 

mi», va insistir.  
 Els treballadors i la família Roca 
van continuar la festa amb un dinar 
multitudinari a La Masia, situada 
davant d’El Celler. Una prolongació 
de la festa en què no van faltar la mú-
sica i el ball. «Ha sigut una sorpresa 
meravellosa, però tampoc canvia-
rà res, una vegada celebrat continu-
arem igual que ahir. No treballem 
per als premis ni per a les llistes, tre-
ballem per al client», va recalcar el 
gran dels Roca.
 La celebració va prosseguir a 
l’Ajuntament de Girona, on l’alcal-
de, Carles Puigdemont, els veïns i 
nombrosos companys de professió 
els van rendir un emocionat home-
natge amb barrets de cuiner. Des-
prés d’entrar al consistori per un 
alfombra vermella i amb l’himne 
We are the champions, l’alcalde els va 
agrair el seu esforç i dedicació. «La 
ciutat sempre estarà en deute amb 
vosaltres, perquè heu posat Girona 
al mapa del món», va afirmar. H

hi ha moltes persones treballant a 
un nivell similar al nostre», va dir el 
cuiner. El seu germà Josep va recor-
dar els durs començaments d’El Ce-
ller, ara fa gairebé 30 anys. «Vam 
passar uns anys molt difícils i ara 
ens sembla que tot això que ens es-

tà passant és un regal», va explicar 
el sommelier. El Jordi també estava 
exultant, i va destacar que la pro-
clamació d’Albert Adrià com a mi-
llor pastisser del món és un doble 
premi per a la gastronomia catala-
na. «Estic molt content, L’Albert 
sempre ha sigut un referent per a 

«No treballem per 
als premis ni per  
a les llistes, treballem 
per al client», subratlla 
Joan Roca
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3a PART DEL TRÍPTIC ‘TOT PELS DINERS’  

En aquesta immunda societat con-
sagrada al Déu diners, les rates 
campen tan amples. «És una sel-
va assassina», diu un dels perso-
natges de L’onzena plaga, l’obra de 
Victoria Szpunberg que tanca el 
tríptic Tot pels diners al Teatre Lliu-
re després de Mammón i Cleòpatra. 
Més enllà dels maleïts rosegadors, 
l’11a plaga al·ludeix a la «podrida 
estructura mercantil que ho devo-
ra tot», aclareix l’autora, que vin-
cula el destructiu sistema capita-
lista a la pèrdua de 
la llibertat i dels va-
lors.  «Només inte-
ressa la productivi-
tat, la rendibilitat. És 
una epidèmia assas-
sina que ens ha des-
humanitzat fent aflo-
rar tota la podridrura 
interior, la cobdícia», 
diu. L’obra s’estrena 
demà (es representa-
rà fins al 21 de juny 
vinent) sota la di-
recció de David Sel-
vas, impulsor amb 
la seva companyia 
La Brutal de la trilo-
gia, que es represen-
tarà completa el 20 i 
el 21 de juny. 
 En l ’elenc d’a-
questa última entre-
ga participa la jove 
companyia del Lliu-
re, a la qual s’unei-
xen el mateix Selvas 
i Manel Sans, enor-
me en el seu paper 
de Dylan Bravo en les dues peces 
anteriors, però que ara té una pre-
sència més escairada perquè es 
tracta d’una peça coral. 
 
EN CRISI / L’acció ens trasllada a una 
casa al bosc a Vallvidrera. Una pare-
lla (David Verdaguer i Mima Riera) 
en crisi, econòmica i sentimental,  
convida a sopar dos amics (Pol Ló-
pez i Selvas, un triomfador neolibe-
ral) amb interessades intencions. 
Al llarg de la vetllada la parella –in-
capaç d’assumir una ruptura– aca-
barà vomitant tota la toxicitat que 
acumulen, les culpes i els retrets, 
mentre entren en joc altres perso-
natges: el fill del propietari de la vi-
venda (Javier Beltrán), el lloguer de 
la qual han deixat de pagar; un dj 
(Samuel Viyuela), una inquilina ar-
gentina avesada a la supervivència 
(Laura Aubert); la treballadora 

d’una empresa de raticides (Paula 
Blanco) i un tècnic de l’ajuntament 
(Sans). La creadora confessa que la 
qüestió de les rates la va patir a la 
pròpia pell quan vivia a Vallcarca. 
«Hi va haver una plaga de rates per 
la desídia i les retallades en neteja i 
ho vaig passar malament. Els tinc 
molta fòbia». 
  Amb les bestioles com a rere-
fons i metàfora, la dramaturga di-
buixa un retrat social amb pinze-
llades «grotesques, àcides i satíri-
ques». Szpunberg concep el teatre 
«com un mirall deformat de la re-

alitat», en sintonia amb l’univers 
«oníric i estranyat de David Lynch». 
També s’acosta, diu, al traç humo-
rístic del còmic satíric i l’esperpent 
de Valle-Inclán. «No és una obra re-
alista, sinó més aviat una faula, un 
conte», concreta Szpunberg, que 
valora la «teatral» posada en esce-
na de Selvas, que ha mantingut el 
«vol oníric del text, amb les emoci-
ons a flor de pell». 
 L’autora, que firmarà la dra-
matúrgia d’un ballet a Antioquía 
(Colòmbia), recorre a una lapidà-
ria cita de Sarah Kane com a símbol 
d’aquests deshumanitzats temps. 
«¿Què els ofereixes als teus amics 
perquè et recolzin tant?». Encara 
que contenta amb el que pugui ofe-
rir el nou perfil polític, sap que Ada 
Colau no se salvarà d’aquesta 11a 
plaga. «Les estructures del sistema 
estan molt podrides», postil·la. H
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En la ratera 
mercantil 
Victoria Szpunberg porta al Teatre Lliure la 
podridura del sistema a ‘L’onzena plaga’ 

33 Manel Sans, contra les rates.

FELIPE MENA

«És una faula sobre com la 
selva assassina fa aflorar 
la carronya interior, la 
cobdícia», diu l’autora

ser, encara que aquest dolç l’hi han 
donat quan es dedica a idear restau-
rants i fregir conceptes) i en altres 
desenes que no apareixen i que hau-
rien de ser-hi (per exemple, Sant Pau 
o Miramar). I segueixo votant per-
què vull contribuir, encara que sigui 
una mica, a perpetuar la grandesa.
 Un dia, falta molt poc, tot això 
desapareixerà com sorra al vent.
 Hi ha veritat en la llet de tigre con-
gelada (sí, era possible evolucionar 
el cebiche), hi ha veritat en la gam-
ba marinada en vinagre d’arròs, hi 
ha veritat en el besuc amb samfaina, 

hi ha veritat en el be amb puré d’al-
bergínies i hi ha veritat en l’anarkia 
de xocolata picant.
 «Però la veritat de tot això és Can 
Roca», va comentar Josep. 
 «La veritat de tot això és la cuina 
de la mare», va seguir.
 La veritat d’El Celler és un bar de 
carretera on els germans es troben 
amb la realitat.
 La veritat és Montse Fontané, 
que, cada dia des de fa dècades, dó-
na menjar per molt pocs euros.
 Supereu el seu calamar a la roma-
na, germans.  H   

¿És útil la llista?
Ho és, i més
perillosa que
una cobra

Carme Ruscalleda 
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«Felicito amb 
molta alegria
i orgull els germans 
Roca per  
posar-nos en
el focus mundial»

Alberto Chicote
xEf

«Capitanejant El 
Celler, els Roca fan 
màgia amb l’ofici 
que ens uneix. Els 
meus respectes i 
tot el meu carinyo»


