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L’obra teatral Menjar, cre-
ació de la companyia fran-
cesa Zygomatic i guardo-
nada en el Festival d’Avi-
nyó del 2014, s’estrena
avui a la Bisbal d’Empordà
en català de la mà de l’acti-
vista cultural Pitu Pla.

L’obra és una sàtira so-

bre la problemàtica de l’a-
limentació, ja que qüestio-
na la indústria agroquími-
ca, l’agricultura producti-
vista i la societat de con-
sum. S’estructura en tres
parts: Monsanto, compa-
nyia multinacional estatu-
nidenca dedicada actual-
ment a la biotecnologia
agrícola; les grans superfí-
cies, i, finalment, l’origen

de l’home i el menjar.
Pla va quedar fascinat

per l’obra, que arriba avui
a les cent representacions
i que entronca amb el seu
ideari de fer una progra-
mació teatral responsable
i crítica. Seguidament, i
amb la col·laboració de la
companyia, es va proposar
estrena-la en català. Amb
la participació de Joan Ma-

ria Puigvert la van traduir
per després adaptar-la als
girs catalans, perquè són
els mateixos actors fran-
cesos els que es responsa-
bilitzen de la seva creació
interpretant-la en català.

Menjar s’estrena avui al
Teatre Mundial a les deu
del vespre i demà es repre-
senta a la sala polivalent
de l’Escala a les nou. ■

‘Menjar’, guardonada a Avinyó el
2014, s’estrena avui a la Bisbal
Joan Trillas
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Els quatre actors  de ‘Menjar’, en una de les escenes de
l’obra de teatre ■ COMPANYIA ZYGOMATIC

Chambao serà el 12 d’agost al
festival Empúries-Concerts al
Fòrum Romà, on el grup lide-
rat per Lamari presentarà el
seu disc Nuevo ciclo, en un
concert que obrirà Enric Ver-
daguer (25 euros). El festival
organitzat per Tem Produc-
cions amb la col·laboració del
Museu d’Empúries inclourà
també l’actuació de Manel,
amb Maria Arnal i Marcel Ba-
gés, el 13 d’agost, amb les en-
trades ja exhaurides. ■ X.C.

El guitarrista Pedro Manuel
Rodríguez Santos (Mèrida,
1970) oferirà demà un concert
a la sala Miquel Martí i Pol de
la Fundació Valvi de Girona
(12 h, entrada lliure). Rodrí-
guez Santos va iniciar la seva
formació musical al conserva-
tori de Segòvia, i a Girona va
reprendre l’estudi formal amb
el professor Joan Carles Mar-
tínez. També ha estudiat al
Trinity College de Londres, on
ara es prepara per obtenir un
certificat avançat. ■ X.C.

Tramuntanart
obre la 7a edició
al Port de la Selva

Chambao actuarà
al Fòrum Romà
d’Empúries
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Concert gratuït de
guitarra, demà a
la Fundació Valvi

El Port de la Selva posa en
marxa aquest cap de setma-
na la setena Tramuntanart, la
mostra d’art contemporani
dedicada al vent, que ocuparà
entre demà i el 12 de juny di-
versos espais oberts i interiors
de la localitat empordanesa
amb obres d’una setantena
d’artistes de diferents discipli-
nes. Tramuntanart s’inaugura-
rà diumenge amb un recorre-
gut per totes les obres expo-
sades. ■ REDACCIÓ

N’hi ha que creuen que
Adrià Pujol Cruells (Be-
gur, 1974) escriu com es-
criu perquè resulta que és
antropòleg. Fals. Escriu
com escriu perquè és es-
criptor. La puntualització
és important, de la matei-
xa categoria ontològica
que permet distingir la ve-
ritat de la versemblança.
Adrià Pujol, com a escrip-
tor, es deu a la versem-
blança, cosa que no signifi-
ca pas que menteixi, com

s’afanya a aclarir, sinó que
les coses que escriu li agra-
da que continguin una cer-
ta “amenitat”, mentre que
la veritat nua sovint és
més envitricollada que
una olla de grills. I afegeix
encara: “Perquè un llibre
sigui versemblant, hi ha
d’haver el jo”, aquesta figu-
reta erràtica que d’un cap
a l’altre del text relliga fils,
s’asseu amb el lector i li
parla de l’avi Xicu mentre
li ensenya Aigua Xelida.

Amb aquest encomia-
ble esperit de servei ha
afrontat un projecte –fill

del seu anterior i més ex-
perimental Escafarlata
d’Empordà (Sidillà)– que
semblava inviable, quasi
suïcida: publicar una Guia
sentimental de l’Empor-
danet (Empúries) i, con-
xo, dir coses que encara no
s’havien dit. Per exemple,
que Platja d’Aro celebra
“un carnaval horripilant”,
que la terrissa de la Bisbal
s’escantella al rentaplats,
que l’estanc “més ben pre-
sentat” de la zona és el de
Palafrugell, que els indíge-
nes es desplacen amb ci-
clomotor, que a Pals hi ha

una central atòmica, i la
més abracadabrant de to-
tes, que “l’Empordanet no
existeix”. No hi ha pas afa-
ny de provocació, sinó un
escrupolós sentit del deu-
re que l’obliga a ser conse-
qüent amb l’encàrrec edi-
torial: escriure una guia
des de dins, com només
pot fer-ho qui ha trepitjat
el terreny, l’ha viscut, l’ha
llegit i en certa manera
l’ha perdut. En aquest pas-
seig per l’Empordanet co-
negut, el secret i l’inexis-
tent, troba temps per a ex-
cursos filològics, com ara

quan reflexiona sobre el
decantament entranyable
dels adjectius acabats en
-oide, i fins i tot per dema-
nar perdó al pobre misera-
ble a qui fa anys va cremar
i estimbar la moto al mar,
però sobretot per endin-
sar-se en “la cara B” del
paisatge.

Adrià Pujol, que viu des
de fa més de vint anys a
Barcelona, admet que s’ha
permès “desbarrar” per-
què sap que a ciutat no el
reconeixerà ningú pel car-
rer: “La valentia depèn de
la distància des d’on par-
les”. Però el problema gros
de debò no han estat les hi-
potètiques recrimina-
cions dels natius, sinó des-
afiar la imatge literària fi-
xada per Josep Pla, “the
Terminator”, n’arriba a
dir, “el monstre”, darrere
el qual a penes queda un
rastre de terra cremada.
N’hi ha que creuen també
que Adrià Pujol ha superat
l’envit perquè és fill del seu
pare, Jordi Pujol i Cofan,
que resulta que era el cor-
rector lingüístic de Pla. És
poc probable. Seria tant
com creure, posa per cas,
que “el fill del preparador
físic de Messi acabarà sent
un bon futbolista per os-
mosi, com en una trans-
missió per espores”. Creu
més aviat en un pacte con-
tret amb el lector, que
“confia que no el maltrac-
taràs i li serviràs una es-
criptura decent”. Pujol és,
en aquest sentit, un tipus
de fiar: revisa els textos
“com un psicòpata” i és au-
tor, com subratlla amb
sarcasme, de Picadura de
Barcelona, “el llibre més
lloat del país dels últims
cinc anys”. L’escriptor,
que opina que Girona tam-
bé hauria de renovar el seu
mite literari, presentarà
demà la seva guia senti-
mental a la Fundació Pla
de Palafrugell, acompa-
nyat de l’escriptor Miquel
Martín (19.30 h). ■

Eva Vàzquez
GIRONA

Adrià Pujol s’endinsa en el
Baix Empordà viscut, llegit
i triturat en un llibre atípic
a A la ‘Guia sentimental de l’Empordanet’, l’escriptor begurenc desafia el pes
“monstruós” de Pla a Defensa un gènere en què barreja ficció i autobiografia

Adrià Pujol, ahir a Girona, ciutat a la qual opina que també li convindria renovar la seva imatge literària ■ SARA CABARROCAS


