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Un dels cellers més 
emblemàtics de Sanlúcar 
de Barrameda s’apunta a 
embotellar “en rama” la 
seva popular mançanilla 
La Guita. Una bona notícia 
per a vinòfils i aficionats 
que podran gaudir d’una 
altra visió més directa i 
sense embuts d’aquest 
gran vi. Aquí el color 
importa, i el seu daurat 
intens trenca tots els 
prejudicis. De la bóta a 
l’ampolla. Al nas fruits 
secs, poma madura i un 
perfum de baixamar. I a la 
boca, una textura tallant 
entrellaça la glicerina amb 
la sal. Una bona ampolla a 
gaudir en copa de blanc i 
enterrar definitivament el 
terrible tastavins. Que se 
n’abstinguin els que bus-
quen pal·lidesa, limpidesa 
i lleugeresa. La primera 
embotellada fou l’octubre 
i tant de bo que el seu èxit 
faci que aquesta deliciosa 
mançanilla no sigui una 
anècdota. – QUIM VILA
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LA GUITA
el vi

plat combinat

Va existir una vegada un 
món en què anar a veure 
una obra de teatre era 
un acte d’evasió popular 
equiparable al futbol. Era al 
segle XVI i, en aquell món, 
el nom dels dramaturgs 
anava de boca en boca, i 
tant es parlava de les tra-
mes que ideaven com de 
les seves històries perso-
nals. Londres era l’epicen-
tre d’aquell univers, amb la 
seva vuitantena de bullici-
osos teatres i autors com 
Marlowe i l’home de qui es 
considera que beuen totes 
les passions que s’han 
escrit des d’aleshores fins 
avui: William Shakespeare. 
Així que, per conèixer en 
profunditat aquest clàssic 
l’any en què es comme-
mora el 400 aniversari de 
la seva mort, i fer-ho amb 
l’esperit que imperava 
en l’època, res millor que 
aquest llibre de gran for-
mat que, de manera molt 
visual i amena, recorre els 
temes i els personatges de 
la seva obra. Per comprovar 
que, parafrasejant Gerard 
Piqué, amb ell va començar 
tot. – I. M. 

L’HAURIES 
DE TENIR
“AMB TU VA 
COMENÇAR TOT”

Tal dia com avui, però 
de fa 115 anys, es va 
estrenar al Teatre de 
l’Art de Moscou Tres 
germanes (a la dreta), 
una de les obres més 
aplaudides d’Anton 
Txékhov, amb direcció 
de Konstantín Stanis-
lavski. El paper de la 
malcasada Maixa, la 
mitjana d’aquelles 
tres dones cultes i 
complexes que es 
consumeixen en una 
ciutat de províncies, el 
va interpretar una jove 
actriu de la companyia, 
Olga Knipper, que es 
cartejava amb Txékhov 
des de feia dos anys 
(s’havien conegut a 
finals del 1898, quan 
el dramaturg va anar a 
supervisar el muntatge 
de La gavina) i amb qui 
es va casar, gairebé en 
secret per l’oposició de la família d’ell, el maig de l’any 1901. 

La relació de Txékhov i Knipper es va alimentar, durant massa temps, de lletres. No solament 
perquè tots dos les estimaven, cadascú des d’un costat de les taules, sinó perquè la tuberculosi 
que el metge i escriptor patia el va obligar a passar llargues temporades a Alemanya. Txékhov 
no volia que la seva dona l’acompanyés en aquells viatges, ja que temia que allunyar-se de 
Moscou pogués perjudicar la seva carrera, així que van burlar la distància omplint quartilles. El 
2008, Paginas de Espuma va publicar una selecció d’aquella correspondència.  – IMMA MUNOZ

Txékhov: amor postal
PETITA HISTÒRIA DE LA LITERATURA

LA SOLAPA  XAMPANY I OSTRES

El libro de Shakespeare, diversos 
autors(Editorial Akal). 24 euros. 

L’última carta de Txékhov a Knipper data del 1904 i va ser un telegrama enviat des de Ialta 
(Crimea), en què li deia que viatjava a Alemanya. Ella es va reunir amb ell i junts van anar 
a un balneari de Badenweiler, on el dramaturg va morir als braços de la seva dona, des-
prés de beure xampany. I no va ser l’únic luxe gastronòmic que es va regalar abans d’aco-
miadar-se del món: al tren que en va repatriar el cos a Rússia, va viatjar envoltat d’ostres.


