
‘RIGATONI’ AMB RAGÚ 
A LA BIBLIOTECA
Pasta boníssina, vi, música i embolics  
de faldilles estil Goldoni. És ‘L’hostalera’  
i no hi ha qui es resisteixi als seus encants. 
Entreu a la sala del Raval i disfruteu 

M I R A R

/	 teatre  /

E
l nom porta a l’engany. Aquí no hi ha 
llibres, però sí moltes històries. La Bi-
blioteca de Catalunya és una preciosa 
nau gòtica de volta que des del 2006 
ocupa l’entusiasta troupe de La Per-
la 29. Una productora teatral que, so-
ta la vareta d’Oriol Broggi o el seu dei-
xeble Ferran Utzet, ha transformat el 
lloc en mil i un escenaris màgics, per 
on han passat, arrossegant les seves pe-
nes, Hamlet, Antígona, Cyrano de Ber-
gerac, Max Estrella, el Rei Lear, l’Anto-
nietta d’Una giornata particolare o les 
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El+
Una combinació 
infal·lible: divertida 
trama, música i 
exquisida pasta  
en un espai únic 
transformat en 
esplèndida ‘trattoria’.

El-
Els excessos en el 
traç còmic d’alguns 
personatges, 
que arriben a un 
histrionisme exagerat. 

germanes Mundy de Dansa d’agost. També s’han dis-
frutat felicitats alienes i comèdies com la que ens ocu-
pa, L’hostalera, de Carlo Goldoni, que el jove director 
Pau Carrió serveix sense estar-se de res, després d’ha-
ver fet un bon mos de Shakespeare i triomfat (al Lliu-
re) amb Hamlet i Victòria d’Enric V. 
 Carrió ha convertit el recinte en la trattoria Miran-
dolina, que és com es diu la mestressa de l’hostal i de 
tots els cors que ronden per allà. La interpreta una 
Laura Aubert més coqueta i picardiosa que mai, im-
mersa en la feina de fer baixar de la seva misogínia i 
supèrbia l’únic que se li resisteix, el cavaller Ripafratta 
(David Verdaguer). Aquesta vegada, atenció públic, no 
tot és ficció a La Biblioteca.
 A l’entreacte, els espectadors –distribuïts en taules 
de cinc o sis– canvien de paper i es converteixen en 
comensals. Menú únic i vegetarià –estan al cas de 
tot–. Rigatoni amb ragú, una deliciosa cortesia del 
restaurant Gat Blau, aigua i vi. Amb el vi negre en as-
censió, augmenten les rialles. La música en directe 
(cançons populars dels 60 a càrrec d’un elenc multi-

facètic) completa la festa. El joc de se-
ducció goldonià, que Carrió ha traslla-
dat a la Itàlia felliniana, omple tots els 
sentits. Llàstima que el traç còmic di-
buixat en alguns dels personatges, un 
histrionisme excessiu, no arrodoneix 
la proposta, com sí que va passar a Els 
feréstecs que va cuinar Lluís Pasqual 
al Lliure.

VEURE I MENJAR

No és la primera vegada que una pe-
ça teatral va més enllà d’alimen-
tar l’ànima i s’ocupa també de l’es-
tómac. Però l’exemple no abunda. La 
Cubana va sorprendre repartint en-
trepans de mortadel·la a l’enginyo-
sa i hilarant Cómeme el coco, negro i, 
més recentment, a FiraTàrrega, s’han 
degustat experiències gastronomico-
escèniques foranes, com la xile-
na La cocina pública o Cuando todos 
pensábamos que habíamos desapare-
ciso, del col·lectiu mexicà Vaca 35, que 
va arribar a La Villarroel.
 Els valencians d’El Pont Flotant van 
fer honor a la seva procedència i durant 
els seus celebrats Ejercicios de amor 
van preparar una paella per compar-
tir al final amb els presents. Excel·lent. 
 Amb L’hostalera es repeteix la his-
tòria. Pasta, vi, bona música, embolics 
de faldilles i diversió. Una combinació 
infal·lible i seductora a la qual és difícil 
resistir-se. Ni tan sols ho faria l’esquiu 
Ripafratta, que acaba la funció com es 
mereix. Estrena sonada de La Biblio-
teca en l’art de la bona taula. Tasteu 
els gustosos rigatoni i jutgeu vosaltres 
mateixos. —  

ifernandez@elperiodico.com /  Imma Fernández

L’hostalera
La Biblioteca

Direcció:
Pau Carrió

Repartiment
Laura Aubert, David 

Verdaguer, Marc 
Rodríguez, Javier 

Beltrán
Des de 15 euros 

LA PERLA 29 S’ESTRENA EN 
L’ART DE LA BONA TAULA 
AMB UNA FESTA PER A  

TOTS ELS SENTITS

FERRAN SENDRA
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