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esprés de tant de
temps que fa que

en parlem i de tantes
paraules sobre la cuina
d’El Celler de Can Ro-
ca, sobre l’evolució

dels tres germans, sobre els seus orí-
gens familiars i sobre les fronteres de la
perfecció on han arribat, uns límits que
superaran, costa trobar arguments que
siguin nous i que aportin alguna cosa
que serveixi per entendre millor un fe-
nomen del tot singular. És probable que
no en tinguem la justa perspectiva fins
d’aquí uns anys, quan l’esclat de la cui-
na catalana hagi sedimentat. La recent
inauguració de l’exposició dels 30 anys
d’El Celler al Palau Robert, comissaria-
da per Toni Massanés, ens aporta infor-
mació i és prou il·lustrativa (i didàctica)
sobre l’evolució d’aquesta trilogia pè-
tria, però el mateix Massanés, en la pre-
sentació del llibre Cuina de relacions.
Anàlisi de la concentració geogràfica de
restaurants amb estrelles Michelin a Ca-
talunya (editat per la UB i la UdG) es
preguntava, juntament amb Paco Solé
Parellada, quin és el fonament de tot el
que està succeint i de quina manera es

poden extreure conclusions d’aquest
terratrèmol (amb epicentre a Catalu-
nya) i, alhora, establir unes bases per a
la seva permanència. “Com modelitzar
el que és extraordinari”, deia. Ha estat, i
és, extraordinari que de la fonda fami-
liar, de la tradició, s’hagi avançat cap al
centre del món, cap a l’avantguarda.
¿Hi ha un model que es pugui clonar o
respon, aquesta excel·lència, a un epi-
sodi fantàstic però sense una escola al
darrere?

Joan Roca té la solució, l’única solu-
ció, que els explica i que explica el futur.
“Ànima, autenticitat i veritat.” No s’hi
valen repeticions però sí que funciona la
pedagogia, el mestratge, la xarxa. Sí que
funciona l’esperit dels Roca estès a
molts cuiners joves que hauran de deci-
dir quin camí agafar, a partir del que han
après. Paco Solé Parellada estableix la
fórmula definitiva: “No hi ha un lloc al
món amb més enginyeria que un àpat
al Celler. Ni amb més finesa.” Aquesta
combinació no és una descripció del
que hi passa sinó una guia per a nave-
gants. Per als cuiners que tindrem de-
mà, vull dir.
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Keep calm
Josep M. Fonalleras

Els Roca,
un cop més

Funciona la pedagogia, el
mestratge, la xarxa. L’esperit
dels Roca estès a molts
cuiners joves que hauran de
decidir quin camí agafar

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

e anat al teatre a veure Dansa
d’agost. Els actors baladreja-
ven, el decorat semblava un

diorama de pessebre, l’argument no
em va interessar i la durada la vaig
trobar excessiva. He anat també a veu-
re Art. M’ha agradat molt més que la
versió –en castellà– que Flotats ens
havia ofert. Flotats desequilibra tots
els repartiments. L’obra exigeix tres
actors i ell semblava el pal central de
les setrilleres, emergint sobre els al-
tres dos. L’obra no passa d’obreta, pe-
rò els tres intèrprets de la funció cata-
lana estan anivellats i al seu lloc. El dia
que hi vaig anar es va produir un feno-
men que aquí només s’observa a les
òperes: el públic va aplaudir alguns do
de pit monologats dels artistes. Em
van dir que passa a cada funció i una
senyora argentina de la meva confian-
ça em va informar que aquestes mani-
festacions entusiastes són al seu país
habituals. M’ho va dir amb satisfacció:
troba que els catalans habitualment
som massa eixuts i que assistim als es-
pectacles no a entregar-nos-hi sinó a
trobar-hi defectes i, molt sovint, a pa-
tir-hi. Dansa d’agost també va ser fer-
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vorosament aplaudida, al final. Dec
ser jo, que no hi entenc o que responc
a la imatge que la senyora argentina té
del públic català.

Però no volia parlar d’això, sinó
d’una altra cosa. He dit que Art ja s’ha-
via vist, fa uns anys. Dansa d’agost,
igual: va ser representada pel Teatre
Lliure fa molt temps. Davant la reinci-
dència em pregunto, per començar, si
no hi ha en el repertori teatral d’ara,
català o estranger, altres obres que pu-
guin concitar el nostre interès. En-
tenc, com ho entén tothom, que periò-
dicament es reposin Eurípides, Sha-
kespeare o Àngel Guimerà. Els clàssics

s’han d’airejar amb insistència i, com
es diu, reinterpretar-los, vestir-los
amb la nostra pell. Ara: no acabo d’en-
tendre la segona oportunitat que es
dóna a Dansa d’agost o a Art, per limi-
tar-me a les obres que acabo de veure i
que no diuen res de nou, sinó que han
quedat petrificades des del primer cop
que ens van ser ofertes. A diferència
del cine amb les filmoteques, el teatre
no té teatreques on es puguin revisar
muntatges pretèrits. Se’n poden veure
enregistraments, si n’hi ha, però l’es-
sència del teatre, que és la vivor, no hi
té efecte. La temptació de fer reposi-
cions i corregir la dosificació de l’oli i
el vinagre és, doncs, comprensible. Pe-
rò la prevenció inicial retorna: no es
podrien canalitzar els esforços d’ac-
tors, directors i figurinistes cap a au-
tors que ara mateix deuen treballar a
París, Irlanda, Nova York o Lleida?

El públic, en una representació i l’al-
tra, era majoritàriament gran. Molts
havien vist la primera Dansa d’agost i
l’Art de Flotats. Ben mirat, també als
concerts demanem les simfonies i can-
çons conegudes, i per Nadal tornen ca-
da any els Pastorets.

“Sovint s’opta
pel muntatge
d’obres que ja han
estat vistes

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Teatre




