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La productora teatral gironina La
Troca i la consultoria informàtica
LlúdrigaSoft s'han unit per crear
www.HamletStore.com, dedicat a la
compravenda de material de teatre.
La gerent de La Troca, Marta Fluvià,
i els socis de LlúdrigaSoft, Xavier
Pasqual i Robert Ventura en són els
responsables

Vol dir que és a Dinamarca, on al-
guna cosa fa pudor de podrit?

Ostres, quin començament! (Pensa)
La cosa aquí està molt complicada.
Respecte a la pudor de podrit, ja fa molt
temps que sabem de corrupteles, en fa
força més aquí que a Dinamarca. Però
també tenim gent molt treballadora.

Com és possible que HamletStore no
tingui cap calavera a la venda?

Tenim un esquelet de plàstic, de
mida natural, amb calavera inclosa.

Diu Hamlet: «Fragilitat: el teu nom

és de dona». Vostè es veu forta per ti-
rar endavant HamletStore?

Rotundament sí. Si hem sigut capa-
ços de tirar endavant una productora tea-
tral a Girona, quan a Catalunya tot està
centralitzat a Barcelona, som capaços de
tot.

Veig que tenen a la venda una màs-
cara antigàs. És perquè la policia cata-
lana ara usa gasos lacrimògens?

Precisament la vam posar al Facebook
l’1 de maig per si  a algú li feia falta. Però
de moment ningú s’hi ha interessat,
deu ser massa aviat (riu).

O sigui que no només venen a gent
del teatre?

Hi pot comprar tothom. De fet, la gran
majoria de vendes que hem fet fins ara
han sigut a particulars. Inclús un barret
de l’Enric Majó. 

D’on treuen objectes tan peculiars?
De magatzems teatrals. Ens hem po-

sat en contacte amb les companyies per-
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«Fa força més pudor de
podrit aquí que a
Dinamarca, fa molt que
sabem de corrupteles»

Marta Fluvià
què venguin el material d’obres de tea-
tre que ja no es representen.

Hi ha algun objecte que l’hagi
sorprès especialment?

Teníem un focus dels anys 50 que
era una preciositat. Ja no el tenim a la
venda... perquè l’he comprat jo (riu).

I una crossa antiga, no sé si per a
reis lesionats en acte de treball o pre-
veient la privatització de la sanitat.

Una mica per tot plegat.
I el cap de senglar per 60 euros?
Per a algú a qui li pugui fer gràcia

penjar-lo a la paret. No sé si és car o ba-
rat, el preu no el fixem nosaltres sinó
el venedor. Però bé, són objectes que,
si no, s’estarien omplint de pols.

Una mànega «de bomber» (sic).
Les retallades obliguen els funcio-
naris a vendre’s estris de treball?

No sabem d’on ha sortit. Però amb
la sequera que diuen que farà aquest
estiu, pot tenir un gran valor.

Puc preguntar per la donant del
sostenidor talla 95 que veig anunciat?

(Gran riallada) No sé si dir-l’hi, no
li voldria causar problemes. Deixem-
ho en què és d’una obra que es deia
Show Rodríguez... i hi havia dues ac-
trius.

Acabem com hem començat, amb
Hamlet: «Un pot somriure i ser un
malvat». Quan ho ha comprovat
per darrera vegada?

He, he, només ha de veure l’Ur-
dangarin, amb aquell somriure que te-
nia. I també he vist casos molt més
propers...
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GERENT DE
HAMLETSTORE

«Vam posar a la
venda la
màscara antigàs
l’1 de maig per
si a algú li feia
falta»

Marta Fluvià
explica que
pràcticament
totes les vendes
que han fet fins al
moment han sigut
a particulars
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usqueda no és exacta-
ment el que entenem
per un poble normal
amb els seus carrers

vorejats d’automòbils aparcats i
senyores que deambulen amb la
bossa del supermercat, no hi ha
una plaça on els vilatans puguin
jugar a la petanca, ni un bar on els
forasters prenguin tranquil·la-
ment una cervesa, ni el pati d’una
escola on els nens aprenguin a ju-
gar a la pilota. Susqueda no té res
d’això, Susqueda és un paisatge.

És una terra de pagesies escam-
pades per un territori difícil, no-
més consistent en la textura plana
dels mapes. En la pràctica s’han
de realitzar grans marrades pels
municipis veïns per anar d’un
costat a l’altre.

Des del calm enlairat de Sant
Martí, el riu Ter, que entra nova-
ment en terres de Girona, s’in-
tueix al fons, cruspit per la verdor
feréstega de la vall. Les  munta -
nyes dibuixen una línia continua
a l’entorn i la cinglera immensa
del Far s’imposa com la proa del
gran vaixell del Collsacabra, entre
els camps d’alfals i el cel d’un blau
intens, clapejat de núvols i d’aus
rapinyaires.

Sant Martí Sacalm és d’alguna
manera l’únic que queda de l’anti-
quíssim poble de Susqueda, ara
colgat completament en la seva
vall per les aigües verdoses del
pantà, guardades darrere d’un co-
lossal ventre de formigó, que dige-
reix l’aigua per convertir-la en
energia elèctrica. En temps de se-
quera la punta encara afilada del
campanar de la vella església, i a
vegades fins i tot l’arc menut del
pont sobre el Ter, apareixen entre
boires fantasmals per recordar-
nos temporalment l’existència
d’un passat que es nega a desapa-
rèixer del tot.
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SUSQUEDA ÉS
UN PAISATGE
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RESTAURANT-MARISQUERIA

LA PERLA
OBERT CADA DIA a partir de les 7 h

SALONS PER A BANQUETS I CELEBRACIONS
MENÚS DE CAP DE SETMANA

CARTA

Av. de França, km 175 - SANT JULIÀ DE RAMIS
Informació i reserves: 972 17 12 97 - www.restaurantbarlaperla.com

ROSTISSERIA oberta cada dia, de 12 a 4 de la tarda


