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Les botifarres
redundants

Fauns quants anys vamanar a ro
dar un documental al santuari
deXalma, ambJuanCarlosRul
fo, el fill de l’escriptor JuanRul

fo, l’autor d’El llano en llamas. Havíem
sortit molt d’hora de la ciutat deMèxic i
ensvamaturarenunamenadePanadella
que hi ha a mig camí, amb tot de restau
rants. Juan Carlos Rulfo estava prepa
rant una pel∙lícula sobre el món mexicà
autènticqueapocapocvapassantavall, i
estava molt al cas d’on hi havia les coses
bones. Vam esmorzar de meravella. El
plat fort van ser uns xoriços de color
verd. En tenien un munt de rastelleres,
de diferents tons, penjades en uns fils
d’estendre: més llampants o més deste
nyits. Em van explicar que el verd era el
resultatdeposarhi chilepoblano.També
fan servir espinacs, tomàquet verd i lla
vorsdecarbassa.Comque ja feiadiesque
corria per Mèxic i m’hi orientava força,
vaig demanar que em servissin el xoriço
verdambuna tortillademaízazul, unpa
nís molt gustós i no gaire habitual. Els
ianquis (que pels mexicans són el dimo
ni) tenyeixenelblatdemoroblanc iel fan
passarperblau.Però,quanentrobesblau
de debò, és una delícia i, amb el xoriço
verd, fa una combinació molt especial.
Emsentia comsi fos aMart. L’hi demano
aEugeniaMontiel, la productora deRul
fode tota la vida, i emdiuqueéremal po
blat de Santiago Tianguistengo, a la vall
de Toluca.

L’altrediavaig ser aFanzara (segons la
meva amigaMaiteÀlvaro, queha estudi
at la toponímia de la Plana Baixa, el nom
ve d’una paraula àrab que vol dir la per
duda). Sento que em criden: “¡Eh! ¡Cata
lán!”. És el carnisser del poble, Miguel
Pastor, queacabade tancar labotiga.És a
la terrassa del bar Los Ojales fent el ver
mut. Fa tres o quatre setmanes va venir a
la presentació d’un llibre meu, a Onda.
Em va dir que era d’Espadilla, al costat
delpobledelsmeus iaios.Li vaigexplicar
el problema que tinc amb les picantoses.
És un embotit amb pebre, bitxo i trossos
de cotna, melós i picant. Fa anys que no
enmenjo de tan bones com quan era pe
tit. Li vaig preguntar, amb una certa in
sistència, si, arribat el cas, me’n podria
enviaraBarcelona.Emvadirquehopro
varíem. Aquell dia, a la carnisseria Bon
Profit! d’Onda, vaig comprar unes llon
ganissesd’ElTormoque fancauredecul.
Són amb llavoretes. En el moment de
pastar la carn crua, hi afegeixen llavors
d’anís, per perfumar la barreja. Fregides
són insuperables.Quanacabemdedinar,
Miguel Pastor em ven llonganisses, boti
farrons imigquilod’unespicantosesque,
arribo aBarcelona i –si!– sóncom les que
recordava de menut: deixen anar un su
quet celestial i es desfan a la boca.
I mentre aquestes meravelles ens pas

sen per davant, els grans genis del país
han inventat aquestes botifarres que,
comsi fos la grancosa, incorporenadins,
trinxat, sense textura pròpia ni cap con
sistència, l’acompanyament del plat: bo
tifarra de rovellons, d’escalivada, de ro
quefort. Francament, s’hade ser ruc. (Sa
lutacions a lameva amiga vegana.)

Elsgransgenisdelpaíshan
inventataquestesbotifarres
queincorporenadins, trinxat,
l’acompanyamentdelplat

La gran directora britànica Katie Mitchell debuta a Barcelona amb ‘Ombra’

QuanOrfeuofegaEurídice

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una de les grans directores de
teatrebritàniques,KatieMit
chell, debuta aquesta nit per
fiaBarcelona.ElfestivalGrec

presenta avui i demà al Teatre Lliure el
seu muntatge Ombra (parla Eurídice),
una revisió total del vellmite d’Orfeu i la
sevaestimada.Lahistòriaoriginal expli
ca que Orfeu, el gran poeta que feia una
músicaqueamansiaelshomesiliperme
tia de comunicarse amb les feres, havia
descendit als infernsarescatarEurídice,
aquipodria treureamblacondiciódeno
mirar enrere. A Ombra –un muntatge
creatapartird’untextdelaNobelElfrie
de Jelinek i protagonitzat pels enormes
autors de la Schaubühne de Berlín–, en
canvi, Orfeu és un ésser egoista que ha
castrat les possibilitats de creixement
d’Eurídice, un egomaníac i alcohòlic
cantantpopd’èxit quenohapermèsque
lasevaparella,escriptora,desenvolupiel
seutalent.Demaneraquequanellabaixa
als inferns i ell la vol rescatar, la història
serà lleumentdiferent.
Katie Mitchell, que dirigeix molt més

sovint a la resta d’Europa que al seu país

–onlavanarribaraacusardevandalitzar
els clàssics–, va quedar atrapadapel text
de Jelinek: “Sempre em va interessar el
vell mite d’Orfeu, però el punt de vista
d’Eurídice no s’explicava mai. I la mito
logiacreapatronsdepensamentenlaso
cietat, tant si ésHamletcomunahistòria
fundacionaldelaculturaoccidentalcom
aquesta, en què l’home és el que crea la

músicaitédretasermúsicicompositor,i
la dona és la persona que acaba als in
ferns. A un cert nivell això dona forma a
com pensem i ens comportem avui, i és
important reexaminarho”.
En aquesta reescriptura, prossegueix,

“Eurídice ha internalitzat el sexisme de
la societat i téunabaixaautoestima, s’in
teressa pel que fa la sevaparella, però ell
no pel que fa ella, que vol ser escriptora
peròno troba l’espai per serho i s’adona

queprefeririaelmónsubterranitranquil
on pot escriure eternament que el soro
llósmóndelseuamantidelpatriarcat,on
les dones estan oprimides i no té espai
per escriure ni pensar. És una història
extrema, però Jelinek la presenta extre
ma per reexaminar com pensem les co
ses”, explica Mitchell, que ha transfor
mat el text, diu, “en un espectacle de ci
nemaendirecte”.
Iésbenbéaixí:asobredel’escenari,un

petit plató ambun antic Volkswagen es
carabat; un cotxe envoltat de focus i cà
meresquegraven les caresdelsprotago
nistes,queesprojectaranenunapantalla
gegantcapaçdedespullar tots els gestos.
“Elvídeo fa l’accésa la interpretaciómés
igualitari”, raona Mitchell. “Si tens
menysdiners i seus lluny,veus l’actuació
mésmalament. La pantalla gran permet
lamateixavistaa tothom.Iaméspermet
lasubjectivitat:enteatrenopotsmostrar
comHamletmira atentament Ofèlia, no
pots ficartealseucap...peròelvídeot’hi
acosta molt. Quan faig teatre no m’inte
ressen el llenguatge i la narrativa, sinó el
comportament, i el vídeo permet veure
com un pensament travessa una cara.
Expandeix el rang de comportaments
quepucmostrar”, conclou ladirectora.c

GIAN CARLO BRESADOLA

Una escena d’Ombra (parla Eurídice), que es presenta avui al Teatre Lliure dins el festival Grec

Mitchell: “Lamitologiacrea
patronsdecomportament
alasocietat iés important
reexaminarlos”

J. BARRANCO Barcelona

Elcol∙lectiuDones iCultura, queagrupa
unes800professionalsdelmóncultural,
va llançar ahir unmanifest en què acusa
elcofundadoriactualdirectordelTeatre
Lliure, Lluís Pasqual, de maltractament
als treballadors i exigeix que dimiteixi.
Elmanifesthasorgitapartirdeladenún
cia feta l’1 de juliol a Facebook per An
dreaRos (Terrassa, 1993), una actriu del
col∙lectiu i que fins fa unmes era part de
lacompanyia jovedelLliure.Rosreacci
onava a la renovació de Pasqual per dos
anysmés–finsqueesrenovinelsestatuts

del Lliure i es convoqui un concurs per
succeirlo– amb un llarg text en què de
mana un director o directora jove per al
teatre i assegura que els dos anys que va
estar implicada en elmuntatgeEl rei Le
ar–dirigitperPasqual–ielsdosanysque
després va passar a la companyia jove
“Pasqual m’ha cridat, m’ha ridiculitzat i
m’haposatenevidència, i l’hevist ferho
impunement,perquè ‘ésungeni’ i elsge
niscriden i tractenmalament lagent”.
El col∙lectiu Dones i Cultura va més

enllà, i generalitza el comportament:
“QuePasqualsesobrepassavais’excedia
en les seves funcions com a director del

Lliure no ha estatmai un secret. Al con
trari, tothomconeixia les sevesmaneres
d’actuar despòtiques”. I asseguren que
“les denúncies sobre el tracte vexatori
quePasqual fademanerasistemàticaals
seus treballadors i treballadores han es
tat constants als espais de trobada i tre
balldelcol∙lectiu” ique“aquestespràcti
ques abusives no només són contràries
als drets laboralsmés bàsics, sinó també
intolerables en una societat democràti
ca”. A més a més, han obert un correu
“per denunciar, de manera anònima i
confidencial, els maltractaments come
sosperPasqual”.
AhirdesdelTeatreLliurenovanvoler

fer declaracions “sobre denúncies anò
nimes”per evitarmagnificar el cas, però
noéscapsecretqueelpersonaldelteatre
està dividit ni que ja s’està elaborant un
contramanifest firmat per alguns grans
nomsde l’escena.c

El col∙lectiuDones iCultura
demana la dimissió dePasqual


