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Petits 
Camaleons, 
el festival de 
música per 
viure en família

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La dificultat de mantenir-se des-
perts fins a altes hores fa impossi-
ble que els nens puguin disfrutar 
dels festivals musicals convenci-
onals. Però Petits Camaleons és 
diferent i se celebra avui i demà a 
plena llum del dia a l’Auditori de 
Sant Cugat. Diferents escenaris, 
zona de pícnic i àrees de descans, 
amb canviadors per a nadons in-
closos, s’han col·locat estratègi-
cament al voltant de l’equipa-
ment per viure al màxim una 
festa molt marxosa oberta a gè-
neres molt diferents amb un car-
tell de 23 grups: Els Catarres, 
Blaumut, Macaco, Pinker Tones, 
Albert Pla, Andrea Motis i Joan 
Chamorro, Jaume Sisa...
 Com a novetat, aquesta sego-
na edició suma un nou escenari 
per a concerts, la carpa del Circ 
Raluy, i amplia la seva oferta amb 
un espectacle dissenyat per a na-
dons de 0 a 3 anys, Sol solet, de la pi-
anista i pedagoga Laia Torres. 
 «És la primera vegada que par-
ticipo en un festival així, però a 
les meves actuacions solen venir 
molts pares amb nens», diu Maca-
co, que actuarà amb «un format 
més acústic centrat en el meu re-
pertori». D’altra banda, en esce-
na serà el mateix de sempre. «A 
vegades als nens se’ls tracta com 
si fossin retardats quan no s’ha 
de fer res especial per comuni-
car-se amb ells. Només és neces-
sari ser tu i tractar-los amb nor-
malitat», afirma l’autor d’him-
nes com Moving, que, malgrat no 
tenir fills, coneix molt bé els dels 
seus amics. L’any passat 3.500 
persones van disfrutar de la fes-
ta. La previsió de l’organització és 
superar aquesta xifra. H
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Estimulant menú literari
CRÒNICA ‘Degustació’ homenatja la cuina i el Celler de Can Roca al Temporada Alta

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA

«H
a sigut la celebra-
ció del pensament 
de la cuina». Josep 
Roca, un dels ger-

mans que comanden El Celler de 
Can Roca, resumia així una vetllada 
de «plaer intel·lectual» provocat per  
Degustació, de Joan Ollé, l’espectacle 
inaugural del festival Temporada 
Alta. Va ser un ben condimentat fes-
tí de paraules d’escriptors amants 
de la bona taula els textos dels quals 
van contribuir a posar tota la carn i 
el peix a la graella teatral per home-
natjar la Girona gastronòmica i el 
millor restaurant el món.
 Les delícies d’un menú amb 74 
propostes van acabar obrint la gana 
del públic. L’excessiva durada de la 

vetllada va pesar en el resultat, però 
veure a l’escenari Joan, Josep i Jordi 
Roca llegint textos que han influït 
en la seva formació, a més de Carme 
Ruscalleda i Jaume Subirós, era un 
al·licient per als que desitgen veu-
re’ls oficiar fora dels fogons. Ferran 
Adrià, declamant un passatge d’El 
perfum, i Juan Mari Arzak hi van par-
ticipar via vídeo.
 L’escenografia d’un restaurant 
amb sis taules blanques per acomo-
dar els elegants actors/comensals va 
ser el marc idoni per servir el sabo-
rós contingut. Receptes de canalons, 

carn d’olla, foie, paella, bolets, ar-
ròs, gaspatxo, pa amb tomàquet, bis-
tecs, pastes, magdalenes, xuixos i al-
tres variats suggeriments van des-
filar pel Municipal de Girona. La 
brillant selecció de les cites unides a 
un bon tractament musical i audio-
visual van contribuir a l’èxit. Temes 
com Le temps des cerises , Nana de la ce-
bolla, o el Bolero de Ravel van il·lustrar 
el llistat d’exquisideses.

LA IRONIA DE PLA / No hi van faltar les 
frases fetes, al·lusions a Método 3 i ci-
tes carregades d’ironia de Josep Pla a 
l’apartat El que hem menjat. «El caviar 
és excel·lent tot i ser tan car», per 
exemple. En aquest recorregut gas-
tronòmic van estar presents les sar-
càstiques perles de la cuina caníbal 
(Roland Topor) o tractats de com en-
verinar un comensal (Leonardo da 
Vinci).
 A més d’aquests autors es va sentir 
la veu de Neruda, Vázquez Montal-
bán, Brillat Savarin, Proust, Coma-
dira, Josep Maria Fonalleras, Roland 
Barthes o Josep Carner.  Les lectures 
a càrrec de Montserrat Carulla, Àlex 
Casanovas, Cristina Cervià, Eduard 
Farelo, Lluís Marco, Rosa Novell, en-
tre altres, alternades amb els núme-
ros del trio Divinas i d’un desinhi-
bit Dafniz Balduz –divertida la seva 
recreació de Cocidito madrileño– van 
alleugerir el ritme, però una mica de 
tisora no hauria anat malament. H

33 Els Roca, amb Carme Ruscalleda, al Teatre Municipal de Girona.
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