SOPAR DE JULIOL
Víctor Català.–Sempre que del redós estant de mon niu d’orenetes sento esbufegar imperiosament la
tramuntana, enyoro l’esperit subtil de grecs i egipcis, d’aquells grans artistes d’ànima desperta i prescient,
que traduïren en formes sensibles tots els fenòmens de la natura, forjant sos portentosos mites.
Salvador Dalí.–Allà, darrera la casa, sé l’indret on hi ha un petit escarabat sec.
–I és que la tramuntana sembla demanar-lo sempre, el mite, son encarnament definidor.
–Dalt de la pedra, una oliva està quieta.
-Aqueixa força escabelladora i boja que galopa desfermada per l’espai, sens trobar a son pas mota ni
obstacle que la deturi, demana ésser condensada en una visió i així entatxonar-se en el cervell dels
homes i restar-hi en forma de monstre conscient, que obra per impuls d’esplais feréstecs o de terribles
quimeres divinals.
–Si apreto els teus dits, aixafo els grans de gotim del meu berenar; si vull recordar les teves cames, no
aconsegueixo sinó reveure aquell torbador ase podrit amb el cap de rossinyol.
–Oint l’udolar terrorífic de la tramuntana, ¿què se me’n dóna a mi de les fredes explicacions que me’n faci
la ciència?
–L’oliva quieta porta una petita fandilla.
–Em cal la màgica de l’art, de la fantasia reveladora que em conti la bellesa harmònica d’un gran motiu, la
força del qual sento, més no puc explicar...
–Jo tinc una bonica foto de Nova York.
Fragment de conversa que no van tenir Víctor Català (La Tramuntana) i Salvador Dalí (Peix perseguit per
un raïm) durant cap dels 744 sopars d’empordanesos que es van perdre.
Copyright © Pilar Ballesta 2.001
(Fora de copyright)El sopar serà al restaurant Moscatell, al carrer Santjoanistes, 18 i )gnikrap( a Balmes,
284 (gasolinera) i i a La Gleva, 15

MENÚ:
-Vermut Perucchi amb olives arbequines
1er.Pujadets d'escalivada amb anxoves de l'Escala
Pujadets de salmó
Amanida "Moscatell"
Assortiment de patès
Assortiment d'embotits catalans
2on.Assortiment
postres: Pastis (xocolata) amb sorpresa

de

barbacoa

vi de l'Empordà, aigües minerals i cafè
licor de préssec de vinya de l'Empordà i de poma verda de St. Pere
Tot per 2.800'-Ptes

Com ja sabeu, ens acompanyaran en Carles Coll, director de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, en
Lluís Roura, pintor, i en Josep Oliva, fotògraf, que ens presentaran el concert que porten al Palau de la
Música el dia 18 de juliol, amb una projecció d'imatges empordaneses reals i altres dels quadres d'en
Roura, mentre l'Orquestra interpreta, "Les 4 estacions", d'en Vivaldi, tot sincronitzat.
Com sempre, cal confirmar amb temps suficient al telèfon (per aquesta vegada el 609.875.972) o al email empbcn@intercom.es

