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l fet que la pel·lícula Pa negre
hagi arrasat a la cerimònia
dels Goya, 9 de les 14 nomi-
nacions, només es pot inter-

pretar com un triomf. Un triple
triomf, per ser més exactes. Un
triomf de la bona literatura. Un
triomf del bon cinema. I un triomf de
la cultura catalana a l’Estat espanyol.

Emili Teixidor, de la mà d’Ester
Pujol de Columna Edicions, ha de-
mostrat amb Pa negre, des de la se-
va publicació l’any 2003 que l’excel-
lència artística en el camp literari no
està gens renyida amb l’èxit comer-
cial. Justament, hauria de ser a l’in-
revés, perquè l’excel·lència artística
hauria de ser sempre la garantia de
l’èxit de vendes. Pa negre ha venut
més de 100.000 exemplars a partir
de diverses edicions de butxaca, ta-
pa dura i luxe. I això que la novel·la
partia a pèl, sense cap guardó. No-
més anava armada del convenci-
ment de la seva qualitat per part de
l’autor i l’editora. Ara serà interes-
sant que el sector editorial aprengui

E
d’aquesta gran lliçó. I també caldrà
que el Grup 62 refloti altres grans
novel·les de l’autor: Retrat d’un as-
sassí d’ocells (1988) i El llibre de les
mosques (1999).

Per la seva banda, Agustí Villaron-
ga, de la mà de la productora Isona
Passola, ha demostrat exactament
el mateix: l’exigència artística es pot
veure tranquil·lament recompensa-
da amb l’èxit comercial, perquè,
desenganyem-nos, la concessió dels
Goya és una operació mercantil,
amb tot el glamur que vulgueu. Villa-
ronga, com Emili Teixidor, és un au-
tèntic independent i mai no ha ac-
ceptat pressions de ningú i sempre
ha apostat per la complexitat, la pro-
funditat, la veritat i la sensibilitat. I fi-
nalment ha pogut travessar les ca-
pes de resistència de la indústria, el
públic i la crítica. Ara serà interes-
sant que el món del cinema català
exerceixi la mateixa llibertat que Vi-
llaronga i es fixi en altres autors com
Sebastià Alzamora, Jaume Cabré,
David Castillo, Jordi Coca, Jordi Ibá-

ñez, Julià de Jòdar, Joan Lluís Lluís,
Miquel de Palol, Valentí Puig, Carme
Riera, Robert Saladrigas, Vicenç Vi-
llatoro, per esmentar només alguns
noms. I també caldrà recuperar les
pel·lícules anteriors de Villaronga,
començant pel poema visual El mar,
basat en la novel·la de Blai Bonet.

I finalment, els 9 Goya d’una taca-
da són la demostració innegable que
l’art català pot triomfar a l’Estat es-
panyol si els agents de la cultura s’hi
acosten sense apriorismes i tòpics i
prejudicis. Ara serà interessant que
altres llenguatges artístics acabin
mereixent el mateix tracte net i
obert. I també caldrà que Catalunya
contempli els seus productes artís-
tics amb el mateix grau d’obertura,
confiança i netedat, perquè crea-
cions com Pa negre, tant el llibre
com la pel·lícula, saltin la tanca
d’aquest país i entrin en el mercat
internacional. Ara per ara, la novel·la,
per exemple, només ha estat tradu-
ïda a dues llengües. Una resposta
més aviat exigua. ❋
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l món de la cuina, a més d’estar
de dol, es troba en un moment de
gran debat. Hi ha qui s’encaparra
a fer dels cuiners uns artistes. A

mi m’agrada menjar i considero que l’ex-
cel·lència en el tiberi és una de les grans
coses de la vida, però no acabo d’enten-
dre per què tothom que fa una feina ben
feta ha de sentir la necessitat de ser con-
siderat com un artista. Ser artista no és
cap ganga. Implica un compromís afegit
al mer fet de crear bellesa.

D’acord, la cuina és cultura. Però més
aviat en sentit antropològic, tot i que tin-
gui el component d’enaltir els sentits. La
creació en el menjar la considero més
aviat com un gest d’hedonisme vital. Pe-
rò sisplau, voler ser artista com a cuiner
és afegir-hi un component de patiment
que no cal. Ja n’hi ha prou amb suar amb
la calor dels fogons per sentir les angoi-
xes existencials que un autèntic artista
viu en el seu procés creatiu.

La mort de Santi Santamaria ha posat
en relleu que estem vivint l’època de
l’star system dels demiürgs del paladar.

E
Jo prefereixo els cuiners creatius
que tenen la generositat de com-
partir les seves troballes sense
més ritual que asseure’s a taula.
Com sempre havia fet l’àvia, que
també, en el sentit que ara es
reivindica, podríem tractar d’ar-
tista. Els seus canelons o els ma-
carrons amb moixernons sempre
eren iguals, sempre eren dife-
rents, sempre eren bons. Si valo-
rem aquesta combinació com
una barreja conceptual plena de
contradiccions, podríem afirmar
que sí, que la cuina sí que és art.

Però jo em quedo amb la cuina
que sense oblidar l’aspecte de
teatralització verbal i estètica (el
cuiner venent-te el seu plat o el
parament de la taula ben guarni-
da) t’entra de manera directa, ni
que sigui assegut a una barra. Ai-
xí eren els plats d’Albert Asín,
mort la setmana passada amb
només 50 anys. L’Albert era, a
més del nebot, el cap de cuina del

Pinotxo del mercat de la Boqueria a
Barcelona. Ell preparava aquells ci-
grons i els caragols tan gustosos herèn-
cia d’una tradició que ell recollia amb
respecte, però amb tota llibertat de re-
novar. Fa poques setmanes el vaig tro-
bar al metro. Un petó una abraçada i la
notificació d’un càncer que ell vaticina-
va terminal. Aquests últims dies havia
revifat i preparava unes vacances. L’Al-
bert tenia el seu moment mediàtic. Ha-
via participat al programa Cuines de
Televisió de Catalunya. Però amb el ba-
lanç ràpid que em va fer dels seus fets
destacables de la vida no em va parlar
de la seva vida d’artista culinari. Més
aviat va ser un home corrent. “He po-
gut veure guanyar títols de l’Espanyol”,
em va dir com a epitafi. Després, les
portes del metro es van tancar.
   Diumenge li vam dir adéu. Una emo-

tiva cerimònia laica amb música de
Llach i Serrat, com ara sol ser habitual.
Sobre el fèretre, un cor de flors verme-
lles i la bandera de l’Espanyol. Un plat
senzill per al record. ❋
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