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Tel. 93 359 68 89 GASTRONOMIA Tel. 93 340 67 68

Alta cuina
basco-navarresa

GORRIA. Diputació, 421. Tel. 93 245
11 64. El millor forn de rostits i...
peix típic basc.

Alta cuina
catalano-francesa

JAUME DE PROVENÇA. Provença,
88. Tel. 93 430 00 29 - 93 322 79 31.
“La cuina de Jaume Bargués”. Amb
motiu del 21è aniversari us convi-
dem a una copa de cava.

Alta cuina
comarcal i regional

SOLERA GALLEGA. C/ París, 176.
Viatge gastronòmic pel nord d'Es-
panya sense moure's de Barcelona.
Aparcament, targetes. Dilluns tan-
cat. Tel. 93 439 90 87.

Cuina catalana
i de mercat

VIA VENETO. C/ Ganduxer, 10-12.
Tel. 93 200 72 44 i 93 200 70 24.

Cuina casolana
i de mercat

LA PORTERIA. (C/ Laforja, 11, entre
Balmes i Via Augusta. Tel. 93 218 27
88). Tanquem diumenges i festius.

Cuina de la
Mediterrània

LA CÚPULA RESTAURANT. C/ Si-
cília, 255 (Sagrada Família). Tel. 93
208 20 61. Direcció de cuina: Carles
Gaig.

NAO COLON, restaurant & Groves.

Av. Marquès de l'Argentera, 19. Tel.
93 268 76 33. Dijous, divendres, dis-
sabtes i vespres de festius nit, músi-
ca en directe.

Cuina
galaico-catalana

CASA DARÍO. Consell de Cent, 256
(centre de l'Eixample). Especialitat
en mariscos i peixos. Cuina de mer-
cat. Salonets privats. Aparcament.
Tels.: 93 453 31 35 i 93 454 76 99.

Cuina de mercat
RESTAURANT BIBLIOTECA. C/
Junta de Comerç, 28. Tel. 93 412 62
21. “La cuina d'Iñaki”. Tanquem diu-
menge i dilluns.

Cuina i especialitats 
italianes

LA CUCANYA. Racó de Santa Llú-
cia. Ctra. Vilanova a Cubelles, km
47. Tel. 815 19 34. Cuina italiana.
Vilanova i la Geltrú.

Cuina
penedesenca

SANT JORDI “CA LA KATI”. Ctra. de
Vilafranca a Pontons, km 8. Tel. 899
11 53. Cuina catalana. Sant Martí
Sarroca.

Restaurant
Piano-Bar

LA TETERA. Sopars amb música en
viu a Aribau, 136. Tel. 93 453 51 20.
Pianistes de prestigi acompanyant
la veu d'Ester Carbonell.

PUBLICITAT

CRISTINA CALDERER

Els actors de ‘Lola’: Cristina Brondo, Carles Flavià (‘cameo’ de luxe) i Merche Porras

El director Llorenç Soler combina ficció i documental al voltant d’una història de gitanos, paios, racisme i masclisme

‘Lola vende cá’ obre la porta
als enigmes del món gitano

Elisabet Cabeza
BARCELONA

El ‘mercadillo’, el
casament, la cami-
sa, el taconeig, el
bastó i olé. Llorenç
Soler, un “paio ho-
nest”, ha tingut el
privilegi d’entrar
càmera en mà al
món gitano, amb el
qual “portem 500
anys donant-nos
l’esquena”.

E
l resultat: Lola vende
cá, una pel·lícula que
quasi dos anys des-
prés d’enllestir-se
s’estrena finalment

avui als nostres cinemes. És el
segon treball de Soler, experi-
mentat documentalista (L’oblit
del passat, Francisco Boix, un fotó-
grafo en el infierno), que arriba a
la pantalla gran després de Saïd,
una història que abordava el
racisme des de la ficció.

A Lola vende cá hi combina els
dos gèneres amb destresa, tei-
xint la història d’una noia gi-
tana que es debat entre la tra-
dició i les ganes de fer la seva, i
entrevistes amb diferents per-
sonatges de la comunitat gita-
na de la Mina, que van desgra-
nant informació sobre la seva
cultura i tradicions.

Aquest és un món que sem-
pre ha “fascinat” Soler, segons
confessió pròpia, i són els tre-
balls que havia fet anterior-

ment sobre el tema el que li va
obrir les portes d’una “societat
molt endogàmica que sovint
desconfia, amb raó, dels altres”.
Van arribar a la conclusió que
Soler era “un paio honest” i no
només li van obrir les portes de
casa seva sinó que a més van
col·laborar activament en el
projecte. El director va fer un
càsting pel qual van passar un
centenar de persones per triar
els que explicarien davant la
càmera els principis de la co-
munitat i els que assumirien
un paper en la ficció.

“Per a ells va ser un esforç
molt gran –apunta Soler– per-

què és gent que o bé treballa al
mercat, fa feines o fan de cam-
brers i no estaven acostumats a
les càmeres. Per això vaig voler
reduir l’equip al mínim, amb
càmeres digitals, sense il·lumi-
nació ni maquillatge”.

Un tema “intocable”
Lola vende cá no té “la para-

fernàlia del cine” i això li va
permetre entrar fins i tot en
temes “més intocables” com el
de la dona. Bona part del film
gira entorn d’això, l’imperatiu
d’arribar verge al matrimoni,
l’obediència cega als mascles de
la família o deixar d’estudiar

com més aviat millor.
La Lola del títol (Lola vende cá

és una expressió caló traduï-
ble per Lola vive aquí) té dubtes

sobre les seves arrels perquè la
van trobar abandonada al
carrer quan era un bebè, està
enamorada d’un gitano però
vol seguir anant a classe, unes
preguntes que Soler resol en-
carant el personatge amb les
reflexions de l’actriu que l’in-

terpreta, Cristina Bron-
do, que va fer un gran
treball d’immersió per
aconseguir parlar i
moure’s com una dona
gitana. Brondo va acom-
panyar el director en els
seus peregrinatges a la
Mina per trobar els per-
sonatges i la substància
de la seva pel·lícula, i
després va abocar les se-
ves reaccions davant la
càmera. I és així que
s’obre i tanca una pel·lí-
cula que no pretén fer
judicis.

Anys d’ignorància
“Si Saïd era una pel·lí-

cula amb la presa de
posició molt clara, con-
tra el racisme i la xeno-
fòbia –explica Soler–,
aquí es tractava de do-
nar més matisos. Per
exemple, que els gitanos
també són racistes en-
vers els paios, que es
tracta de dos mons que
no s’entenen, que han
viscut 500 anys d’esque-
na”. Així que aborda

tant el “rebuig mutu” com “les
contradiccions d’una comuni-
tat que es tanca per conservar
els seus valors”.

T E A T R E

Primavera Brossa

Ulleres sense vidres
Jordi Jané

VAMÉSDEPRESSAQUEFRèGOLI, de Mag Teatre. Amb

Antoni Artigues, Jordi Pallarès, Maria Rosa Porcell,
Carles Rebassa i Aina Vallespir. Escenografia: Jordi
Pallarès. Música: Gabriel Oliver. Direcció: Antoni
Artigues. Espai Brossa, 24 d’abril.

Última proposta de la Primavera Brossa, aquest espectacle
confirma un cop més que –Brossa dixit– per llegir el Llibre dels
Prodigis calen unes ulleres sense vidres. Tot i que es tracta d’una
tria lliure d’elements de la poesia escènica hàbilment combinats
amb declaracions del poeta, no hi ha ni una engruna de la mal
anomenada adaptació que tan sovinteja últimament en les po-
sades en escena de la seva obra. Potser trobaríem la clau de l’en-
cert en el fet que Artigues i Pallarès es mouen de fa anys entre
la poesia, la cosa visual i l’accionisme i que no és pas el primer
cop que s’acosten a l’opus brossià. El fet és que aconsegueixen que
tot sembli sorgit directament de la paraula, el timbre i fins i tot
l’entonació que Brossa regalava als seus companys de conversa.

Convençut que l’estriptis podia ser una forma escènica amb
contingut, Brossa va escriure Strip-tease i teatre irregular. Alguns
d’aquells números van formar part del mitificat Quiriquibú (1976)
i, més tard, els que van tenir la sort de veure actuar Christa Leem
van poder comprovar que la nuditat no té perquè ser una dis-
fressa. Aquí ho constatem amb La naixença de Venus, El darrer tri-
angle, Concili o Homenatge al Vietcong, estriptis transformats en cop
de puny a les diverses cares del sistema que ens ha educat i ens
domina. El gep del nacionalisme espanyol, la realitat dels Països
Catalans, l’abisme entre Disney i Miró o el paper del poeta-profeta
són només altres leitmotivs amb què Mag Teatre palesa la vi-
gència i utilitat del Brossa més cívic, imaginatiu i menjacapellans
que hem pogut veure en els últims temps.


