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SENSE KAP MANIA
Kap

Aquesta temporada, fluixa en
bolets, ha estat una de les més
plenes de boletaires. Programes
com “Caçadors de bolets” o les
notícies a “El temps” han provo-
cat un fort efecte de crida a la re-
cerca del nostre ric patrimoni
micològic. Malauradament, en
aquests boscos es pot seguir
amb facilitat el pas dels bole-
taires, pels corriols que deixen,
per l’herba aixafada, per la com-
pactació del terra, per les moltes
deixalles abandonades, pel sòl i
les molses aixecades, pels bolets
no comestibles panxa enlaire,
per les roderes de cotxes enmig
dels prats, pels crits que resso-
nen al bosc.

Es continua promovent la re-
collida de bolets sense límits,
sense reflexionar sobre l’impac-
te que aquesta activitat està ge-
nerant en els ecosistemes fores-
tals. No existeixen estudis, ni
ningú planteja no fer-los, que
demostrin si la recol·lecció mi-
nuciosa i massiva que es fa a les
nostres muntanyes està posant
en perill o no les seves pobla-
cions. Tampoc no se sap si la des-
trucció de tants bolets no co-

mestibles pot afectar el bosc i
les delicades cadenes de relació
entre els seus elements naturals.
Poca o nul·la informació enfront
d’una creixent campanya per
fer-nos anar al bosc a la recerca
de bolets, difícil d’entendre per a
aquells que trobem i recollim els
milers de quilos de deixalles dels
nostres boscos durant aquests
mesos. Caldria fer una profunda
reflexió del tema i estudis serio-
sos per començar a regular
aquesta recol·lecció sense límits.
Un recurs infinit? Fins quan? -
Jordi Garcia Petit

NATURAL

Bolets infinits?
ARXIU/M.S

Bolets al mercat

En primer lloc, cada un dels ju-
gadors feia una cassoleta de
fang. Pastava el fang i l’amassa-
va fins que agafava la forma idò-
nia. El fet de donar-li aquesta
forma era una de les principals
dificultats que presentava el joc,
perquè calia fer-ho d’una mane-
ra  adequada per tal d’evitar que
en el seu transcurs es trenqués.
Un cop tots els jugadors tenien
la seva cassoleta, s’iniciava una
cantarella entre el primer que
jugava i la resta de jugadors.
Aquesta cantarella tenia forma
de diàleg i, segons les zones del
nostres país on ha estat recolli-
da, podia variar notablement.

En arribar al final de la canta-
rella, el jugador que havia iniciat
i finalitzat el diàleg llançava amb
fúria la cassoleta a terra. Calia,
però, tenir una gran traça per
aconseguir l’objectiu del joc,
que no era cap altre que el fet
que la cassoleta caigués de cap
per avall, de tal manera que pro-
duís el buit, fes un soroll fort
semblant al d’una detonació i al
cul de l’objecte s’hi fes un petit
forat sense que aquest s’acabés
trencant.

Els jugadors anaven fent ron-
des eliminatòries i guanyava el
darrer jugador que ho aconse-
guia. - Albert Rumbo Soler

TRADICIONAL

La cassoleta  

Avui tindrà lloc una altra edi-
ció d’aquest certamen a Tremp,
que novament esdevindrà la ca-
pital del codony, producte tradi-
cional típic de les terres del Pa-
llars i també molt desconegut
pel que fa a l’aprofitament i les
seves qualitats. La fira comença-
rà amb un esmorzar amb carn i
allioli de codony, el producte es-
trella de la fira. Després podeu
gaudir de tot un seguit d’activi-

tats, entre les quals destaca un
concurs d’allioli de codony, del
qual se’n podrà fer un tast. Tam-
bé es repartiran receptes perquè
tothom pugui fer el seu allioli,
gelea, ratafia i codonyat i es farà
un concurs culinari on es pre-
sentaran plats relacionats amb
el codony. De les receptes de les
edicions passades ja se n’ha pu-
blicat un llibre amb el nom «La
cuina del codony».

AVUI ANEM A...

Fira del Codony a Tremp  

Altres celebracions d’interès. Fira de les Bruixes a Sant Feliu Sasser-
ra, Festa del Flabiol a Arbúcies, Festa de Tots Sants a Calaf i Fira de
la Castanya i el Castanyer a Maçanet de Cabrenys. - A. R. S.
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Jordi Cussà. Escriptor

Trenta anys d’accions i interaccions

Sempre he dit que de totes
les feinades artístiques que
em regalo, la més festejado-

ra i ben pagada (ehem, ehem) és
la teatral. 

Escriure novel·les és fabulós i
intens, però implica mesos i anys
d’un esforç solitari que, si no t’es-
paviles, pot arribar a esborrar la
gràcia fugissera de la creació. La
poesia, almenys al meu humil mo-
lí, és un paradís en miniatura:
m’agrada atrapar una idea (ni que
sigui formal) i barallar-m’hi tot un
vespre, quatre o cinc hores si cal,
fins a extreure’n suc i polpa (per
més que dos o tres dies de repòs a
vegades acreixen la perspectiva i
faciliten el desenllaç). 

Escriure teatre, en canvi, és una
creu i requereix molta intuïció.
Per una banda, hi ha una línia de
joia creativa, en sentir que altres
“persones” assumeixen les teves
veus, però per una altra hi ha el
pal de concretar-ho en uns parà-
metres formalment molt exigents,
i el problema de no saber mai del
cert què carai escrius exactament.
Almenys fins que, si la fortuna riu,
un dia “veus” la criatura viva so-
bre un escenari. Aleshores, l’ex-
pressió artística deixa de banda la
dèria d’escriure i es rabeja en la
màgia de viure. 

Per tot això, les interaccions
amb Anònim Teatre, sense les
quals faria molts anys que no es-
criuria teatre, em resulten fona-
mentals de cara a entendre què és
la dramatúrgia i com funciona. I
enriquidores en molts aspectes,
entre els quals destaca sempre el
social: Anònim, com va dir l’Isma
un dia, és una fàbrica d’amics (i
per molts anys), ni que un servi-
dor a vegades sigui més pesat que
el plom. 

D’un cabdell escènic que vam
aparcar el 1998, «Hotel Corona»,

l’any passat en vaig desfilar una
novel·la titulada «Golafres i caní-
bals». I de «Les tragèdies del tro-
bador Guillem», que em va encar-
regar el pare Daniel el 1980, n’he
tret dos capítols de «El Ciclop», la
continuació inèdita de «La Serp»,
i molta inspiració poètica en tots
sentits. Finalment, del muntatge
que us oferim aquesta nit, a dos
quarts d’onze, al Teatre Municipal
de Berga, en va sortir un model

que m’ha revolucionat la lírica
(del qual dissabte passat a la font
del Balç, en ocasió del Correllen-
gua i acompanyat per Tomàs
Arias i Toni Gol, vaig tenir l’ho-
nor de llegir una trentena de mos-
tres). 

Tot això ve a tomb d’un agra-
ïment sincer i perllongat en els
anys envers tots els companys i
companyes que són i han estat
membres d’Anònim Teatre, per
activa o per passiva, sobre les fus-
tes o entre cortines. 

I naturalment he de concloure
amb una petició expressa perquè
vingueu a veure’ns aquest a nit: us
asseguro que els actors superen la
traça de l’autor, i d’un text sense
pretext en treuen tot un univers
d’accions i interaccions.
Com la vida que raja, vaja.  

«Quan escrius teatre i
veus la criatura viva
sobre l’escenari, l’art es
rabeja amb la màgia de
viure»

ARXIU

Actors d’Anònim Teatre a «A porta tancada», escenificada l’any 2004


