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La gana com a motor de la història

talunya i flamant director general 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Pa-
trimoni de la Generalitat. 

A l’exposició s’hi poden veure 60 
peces de museus i jaciments d’arreu 
de Catalunya. “Es tracta d’explicar la 
història de Catalunya a partir de l’ali-
mentació, de mostrar com la fam ha 
sigut un motor de la història o com la 
majoria de problemes polítics han 
començat quan hi ha hagut proble-
mes de subsistència”, assegura el co-
missari de l’exposició i director del 
Museu d’Història de l’Hospitalet de 

Llobregat, Josep Maria Solias. Les 
proves arqueològiques constaten 
que la població va patir desnutrici-
ons fins pràcticament a finals del se-
gle XIX i que moltes revolucions van 
començar després de períodes de 
grans fams. Va ser especialment cru-
enta l’època del Baix Imperi. “El bis-
be Idaci (400 - c. 469) descrivia epi-
sodis de canibalisme. Deia que la 
gent passava tanta gana que es men-
java els fills”, detalla Solias. 

“Una de les peculiaritats de Cata-
lunya és la resistència als productes 

Alguns dels 
objectes que es 
poden veure a 
l’exposició. ARA

americans. Es van començar a intro-
duir al segle XVI, però va costar que 
fossin acceptats”, assegura Solias. “La 
xocolata va ser molt ben acceptada 
entre les classes altes, però la patata 
va ser molt menystinguda durant 
molt de temps”, afegeix. 

Els romans, més sofisticats 
Segons el comissari de l’exposició, no 
ha variat gaire el que consumim des 
de temps dels romans. “Un romà i 
nosaltres menjàvem més o menys el 
mateix, però el que ha variat molt és 
com combinem els aliments. A l’èpo-
ca romana la cuina era molt més vari-
ada i es posava molt més accent culi-
nari en les herbes i espècies. Les re-
ceptes eren molt més sofisticades 
–els receptaris que s’han conservat 
són els de les classes més altes–. A 
l’època medieval hi havia molt menys 
consum d’espècies i els gustos eren 
més apagats. No ha sigut fins ara que 
hem retornat a l’atreviment dels ro-
mans”, detalla Solias. Hi ha, però, sal-
ses que amb petites variacions han 
persistit des de l’època romana: l’al-
madroc –un precedent de l’allioli– 
n’és una.  

L’exposició acaba amb una refle-
xió sobre el moment actual i destaca 
que les crisis alimentàries persistei-
xen. A Catalunya, des de la crisi eco-
nòmica del 2008, el 27% de la gent viu 
sota el llindar de la pobresa, mentre 
que el 25% dels nens catalans patei-
xen malnutrició per l’abús del men-
jar porqueria. L’últim objecte de l’ex-
posició són unes escombraries plenes 
de restes de menjar. Un clar signe 
d’abundància.e

‘Fams i abundàncies’ és la primera exposició de la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya
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Fa 2.400 anys, a Mas Castellar de 
Pontós (Alt Empordà) s’hi va celebrar 
un banquet molt abundós. El festí va 
incloure un gran nombre d’aus, entre 
les quals destacaven onze gallines i 
onze tudons, un bou adult, tres porcs, 
dues ovelles, una cabra i dinou peixos 
de diverses espècies. Tot regat amb 
força litres de vi. És una incògnita què 
se celebrava, però tot el que van in-
gerir els comensals ho van anar des-
cobrint els arqueòlegs en diferents 
excavacions en una fossa d’aquest ja-
ciment ibèric. Aquest àpat fastuós és 
un dels exemples que il·lustren com 
l’alimentació ha condicionat la histò-
ria de Catalunya a l’exposició Fams i 
abundàncies, que es pot veure fins al 
18 de març a l’Arxiu Comarcal del Va-
llès Occidental, a Terrassa, i que des-
prés recorrerà diferents poblacions 
fins al 2018. 

Es tracta de la primera exposició 
–es va començar a gestar fa quatre 
anys– de la Xarxa de Museus d’His-
tòria i Monuments de Catalunya 
(XMHCat), que actualment formen 
onze museus. Entre els integrants hi 
ha el Museu d’Història de Catalu-
nya, el Museu d’Història de Cam-
brils, el Museu de Terrassa, el Mu-
seu de Tortosa i el Museu d’Histò-
ria dels Jueus. “Amb iniciatives com 
aquesta volem oferir una nova visió, 
mostrar mirades interdisciplinàries 
i debatre més què expliquem i com 
ho expliquem”, destaca Jusèp Boya, 
director del Museu d’Història de Ca-
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Massa clàssic  
per ser actual

merà és un clàssic en una Catalu-
nya amb pocs clàssics sobre qui el 
Teatre Nacional ha llançat un pro-
grama de difusió i reivindicació no 
sols artística sinó identitària, com 
subratlla el director del TNC en un 
opuscle editat per a l’ocasió 
–aquesta última, però, a nosaltres 
se’ns escapa. 

Maria Rosa és una de les obres 
més celebrades de Guimerà, amb 
Terra baixa, text amb el qual guar-
da notables concomitàncies argu-
mentals. Els dos textos parlen d’un 
trio amorós en contextos socials 
molt concrets. Si a Terra baixa l’en-
frontament entre l’amo i el pastor 
és un dels nusos de la història 
d’amor, a Maria Rosa la pobresa i la 
fam d’un grup de peons que treba-
llen en una carretera retraten un 
estament social de desheretats. Al 
bell mig d’aquest grup d’arreplegats 
que lluiten per sobreviure, Guime-
rà hi col·loca una història de passió, 
d’atracció sexual d’alt voltatge.  

Mar del Hoyo 
protagonitza 
Maria Rosa 
al TNC. 
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tensitat, apaivaga les espurnes pas-
sionals i obliga la directora a omplir 
d’accions inútils, si no anacròni-
ques, la realitat escènica.  

Malgrat que la dramatúrgia redu-
eix un xic l’original, actualitza una 
mica el català buscant una sonoritat 
més contemporània i trasllada l’ac-
ció a una actualitat indefinida, la 
lectura de Carlota Subirós es que-
da en un terreny intermedi entre la 
fidelitat i l’atreviment. Els canvis 
estètics no desconnecten la funció 
d’altres versions anteriors ancora-
des temporalment al text, com les 
de John Strasberg (1983) i Rosa No-
vell (1997), i en canvi fan grinyolar 
algunes de les propostes de l’adap-
tació. I al final, el respecte s’impo-
sa sobre la gosadia, sobre la neces-
sària transgressió.  

En la interpretació, destaquen 
els veterans. Imponent Lluïsa Cas-
tell. Seguríssims Manel Sans i Fran-
cesc Lucchetti. Els protagonistes, 
Mar del Hoyo i Borja Espinosa, fan 
una bona parella. Estimable feina 
de l’actriu amb una Maria Rosa una 
mica adolescent però força convin-
cent. (Alerta amb la projecció de la 
veu en algunes escenes decisives 
que dificulten la comprensió).e

TEATRE

L’obra és un drama de compres-
sió, gairebé claustrofòbic: el grup 
tancat en un mateix espai i els dos 
protagonistes obligats a conviure 
amb les seves contradiccions. El 
Marçal és una olla a pressió, el llop 
de la història, i el seu obsessiu de-
sig ha d’amarar tota l’atmosfera. La 
Maria Rosa viu sense viure l’oposi-
ció entre la fidelitat al seu marit 
mort i l’atracció fatal cap al millor 
amic d’ell. I en aquest sentit, l’enor-
me espai escènic, lleument simbò-
lic, de la proposta dirigida per Car-
lota Subirós juga a la contra de la in-
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La vigència dels clàssics és 
un tema que als anys vui-
tanta i noranta va gene-
rar certes controvèrsies. 
Un famós crític –encara 

en actiu– deia el 1995 sobre l’obra 
d’Àngel Guimerà: “Estem davant 
d’un teatre que no ens pot dir res 
d’ara”. Controvèrsies antigues, 
perquè el teatre contemporani ha 
donat a llum lectures més adients 
a les estètiques artístiques actuals 
tot i que exigeixen, això sí, una cer-
ta traïció a l’original. Lectures que 
preserven l’essència del discurs 
però no les formes i els contextos. 
A la fi, la qüestió és sempre què pot 
dir el clàssic al públic actual. Gui-
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