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El banyolí Jordi Coromina
protagonitza amb Pep cruz i Anna
Azcona «Top model», una sàtira
sobre l’obsessió de la nostra
societat pel físic. «Top model» es
va representar ahir a Figueres i ho
torna a fer demà (19h) al Teatre
Municipal de Girona

Sic transit gloria mundi?
La glòria és molt efímera, efectiva-

ment. L’obra parla precisament d’un
model que ho ha sigut tot i està en la
seva fase de decadència.

On s’aplicaria vostè la cirurgia es-
tètica?

Al pito (riu). Amb això que tinc no
vaig enlloc.

En fem realment un gra massa

del culte al cos?
Sempre recordo la cita que diu que

en un món sense ètica només queda
l’estètica. Potser és això el que passa,
ja hi hem caigut. No hi ha ètica, però
quan tinguem 90 anys semblarem
adolescents.

I això serà bo o dolent?
A mi em rebufa bastant que se’m

noti el pas del temps. Fer anys no és
dolent, si és sense dolor físic, perquè
l’edat et marca les pautes de la vida.
L’arruga forma part de la vida... tot i que
l’estètica imposa.

El culte al cos ja no és només cosa
de dones?

Què va, per això el protagonista de
«Top model» és un home. Molts homes
es preocupen avui per l’estètica.
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«Vaig entendre que 
el físic no és important
el dia que vaig veure
que tenia el cap gros»

Jordi Coromina
Però no em dirà que no hi ha

cossos als quals val la pena retre
culte...

Collons, i que no s’acabin! N’hi ha,
i tant, i és bonic que sigui així.

Quan va entendre que el físic no
era tan important?

El dia que em vaig adonar que te-
nia el cap gros.

Vull dir el físic dels altres...
Ah, això costa més, perquè un

sempre té tendència a acostar-se a
la flor bonica. És a base d’anar vivint
que t’adones que una carxofa és
lletja per fora però el seu cor és de-
liciós. Que val la pena conèixer bé les
persones.

Però els guapos lliguen més.
Sí, ja podem anar insistint que

l’important és la bellesa interior,
que al final se les enduen ells. Pe-
riodistes i actors anem de braçet, no?

I tant, però potser la crisi ens
igualarà a tots, fent-nos més lletjos:
no hi ha diners per al gimnàs, per
a l’esteticista, per a la perruqueria...

La crisi pot fer que la bellesa in-
terior sigui més valorada, ens farà
més autèntics perquè hi haurà
 menys elements superficials.

Deia Ortega que la bellesa que
atrau rarament és la que enamora.

Ja em sap greu contradir-lo, però
pot passar que atragui i enamori.
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«Sempre
recordo la cita
que diu que en
un món sense
ètica només
queda
l’estètica: ja hi
hem caigut»

Jordi Coromina
reconeix que
malgrat tots els
intents, els
guapos són els
que es continuen
enduent les
dones
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a fa anys, molts, que això
del Sant Jordi és un es-
pectacle. A escena hi pu-
gen milers d’obres i d’au-

tors. Com en una cursa, però, no tots
són a la pole position. N’hi ha que
surten amb considerable avantatge,
així que la cosa s’acaba decidint entre
quatre o cinc títols impresos en
quantitats industrials. Cada any hi ha
llista de guanyadors degudament
classificats per llengües i per catego-
ries: ficció i no ficció. Per mirar de
compensar i amb l’ànim de donar vi-
sibilitat als autors que no surten a la
tele, el Gremi de Llibreters va decidir
fer una categoria a part: autors me-
diàtics. Malgrat el que opini la Pilar
Rahola, ho trobo bé. Médiàtic no és
un qualificatiu literari, sinó comer-
cial. I és que la llista de més venuts és
una llista comercial, no de qualitat li-
terària, una llista, per entendre’ns,
que parla d’albarans, de factures,
d’entrades i de sortides i no  d’adjec -
tius, d’estils o de creació.

Si m’hagués de quedar amb un
model, triaria en Sánchez Piñol.
Abans de publicar «La pell freda» era
un desconegut. Ni tan sols ara, que
ha trencat tots els paràmetres de la
nostra literatura pel que fa a traduc-
cions i a vendes, no es prodiga als
mitjans, no es mobilitza per dedicar
llibres, ni té cap necessitat de carre-
gar-se a d’altres per marcar territori.
És més valent que la majoria. No ga-
lleja, ni es lamenta, ni sembla que
faci la pilota. Com en les seves
novel·les, sembla que controla per-
fectament els ritmes i que, en defini-
tiva, fa el que li dóna la gana. 

Pel que fa a la santa llista, m’alegra
constatar que «Victus» és el primer
fins i tot en la darrera versió del re-
compte que ha enviat el Gremi, una
llista pelada, sense categories de cap
mena, per no ofendre la Pilar Rahola,
que apareix en desè lloc.
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LA LLISTA

L’APUNT FINAL

Judit Pujadó

RESTAURANT-MARISQUERIA

Informació i reserves: 972 17 12 97 - www.restaurantbarlaperla.com
ROSTISSERIA oberta cada dia, de 12 a 4 de la tarda

LA PERLA
OBERT CADA DIA a partir de les 7 h

MENÚ DIARI: 12,50€ (IVA INCLÒS)

MENÚ PER A CAPS DE SETMANA A PARTIR DE 16€ (IVA INCLÒS)

MENÚ PER A GRUPS, A PARTIR DE 20€ (IVA INCLÒS)

Av. de França, km 175 - SANT JULIÀ DE RAMIS

MERCEDES
SL – 350 V6

65.000 km
Color negre
Impecable

Contacte:
669 70 60 12

(de particular a particular)


