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T
othom que ha escoltat
alguna vegada una can-
çó de l’Albert Pla s’ha
preguntat què hi deu te-

nir, al cap. I pocs, molt pocs, han
pogut obtenir una resposta.

Curiosament, el músic s’ha
prestat a trencar l’hermetisme en
un espectacle pensat per als es-
pectadors més intel·ligents, els
nens, i de la mà del còmplice més
seriós que es pot tenir, un pallasso.
El muntatge, presentat aquest cap
de setmana en doble funció a Gi-
rona dins el festival Strenes, resol
(o no) el dubte i de la manera més
senzilla possible: obrint-li la clos-
ca.

L’encarregat de fer-ho és Tortell
Poltrona, amb qui Pla s’ha aliat
per fer PP, un entranyable i diver-
tit homenatge mutu i, de passada,
a la lletra P. «Volem digniicar la
lletra P, perquè quan la gent la veu
pel carrer pensa en Pàrquing, i si
n’hi ha dues de juntes en Partido
Político... mai en Pla i Poltrona.

Què seria de la vida sense la lletra
P? Una putada...», van explicar
ahir els dos després d’introduir
l’espectacle al ritme de Qualsevol
nit pot sortir el sol, amb la lletra
cantada per tota la platea.

Ràpidament, van saltar a la
cançó dels Somiatruites, ins que
aquella escola perduda allà al mig
del Montseny on només hi estu-
dien els nens que somien en trui-
tes es va convertir en un mar, el
músic en tauró i el clown en vaixell
pirata i després en un espectacle
de teatre clàssic («i subvencio-
nat», segons Pla).

Entre els gags i cançons com-
partides, un i altre van tenir temps
de lluir-se a soles gràcies a entre-
maliadures, jocs amb el micro o la
cançó El caganer, entonada per
tota la mainada que hi havia a la
sala.

Alguns d’aquests infants van
participar també en l’espectacle,
convertits en cabretes sobre l’es-
cenari mentre Pla els cantava El
legat del pastor i els convidava a
anar a dormir després de fer Pipí
per anar acabant una vetllada de
clown musical que va fer esclatar

en rialles els petits, però també te-
nia constants picades d’ullet per
divertir els més grans.

El tancament deinitiu va arri-
bar amb la buidada del pap de Pla.
Tortell Poltrona, serra en mà, li va
obrir la crisma per anar estirant

un a un, els pensaments del can-
tant: bobines i bobines –barrina
molt, en Pla!– de ils dels colors re-
publicans; el groc, vermell i lila de
la república dels somiatruites, on
PP no són sigles tan poderosa-
ment populars.

Alba Carmona
GIRONA

Nit gran dissabte a l’Strenes
de Girona. Julieta Venegas s’ha
convertit en la primera artista
internacional que ha actuat en
aquest festival. Ho va fer acom-
panyada de dos dels seus grans
músics habituals, Sergio Silva i
Matías Saavedra. Un format ín-
tim en el que Venegas va repas-
sar els èxits que vesteixen els
seus vint anys de carrera i que
presenta en una gira que ha
anomenat «Parte mía Tour».
L’artista mexicana va estar dues
hores sobre l’escenari, i de se-
guida es va posar el públic a la
butxaca quan els va animar a

cantar un dels seus grans clàs-
sics, Limón y sal, que va inter-
pretar amb el piano, i que el mi-
ler de persones que van omplir
la sala Montsalvatge van co-
rrespondre amb una llarga ova-
ció. Després Venegas va repas-
sar temes del seu últim àlbum
Algo sucede (2015) combinats
amb cançons d’altres treballs
més antics, tot plegat acompan-
yat de constants referències a
Girona, fet que va generar una
sintonia especial amb el públic
que va correspondre l’artista
amb constants elogis entre can-
çó i cançó. ACN GIRONA

Julieta Venegas i els dos components del grup.

Julieta Venegas sedueix Girona
amb un repàs dels seus èxits
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Espectacle infantil. La música i el clown d’Albert Pla i
Tortell Poltrona omplen el festival Strenes de Girona
aquest passat cap de setmana. 

La república dels
somiatruites
Albert Pla i Tortell Poltrona presenten a
l’Strenes l’espectacle que porta per títol «PP»

La besàvia Maria Gibert Masjoan,
d’Albons, va fer 100 anys ahir. Moltes
felicitats de part de tota la família!
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EFE BARCELONA

■El restaurant La Notaria de Pa-
lamós ha estat el segon classiicat
del concurs de la Tapa de l’Any. La
taba batejada com Berlina crui-
xent de calamar en la seva tintaha
estat escollida la segona millor
tapa de Catalunya entre les 
propostes que van arribar a la i-
nal del concurs, que es va celebrar
ahir a Sitges. 

El plat del restaurant palamosí
tan sols va ser superat per la pro-
posta del restaurant El Tastet del
Reng de Balaguer, que va alçar-se
amb el premi a la millor tapa de

Catalunya amb Gastrimàrgia,
una terrina de carn amb salsa bar-
bacoa, xili, crema de mango, mel,
espècies i escorça de wasabi com
a ingredients principals. El tercer
classiicat ha estat el restaurant
Axarquia del Prat de Llobregat
amb el Flamenquín de jarret farcit
de crema de nyàmeres fumades,
brie i alfàbrega. 

A la inal, conduïda pel xef
Nandu Jubany i l’actor Quim Mas-
ferrer, cadascun dels dotze ina-
listes ha preparat la tapa en direc-
te i l’ha presentat davant un jurat
format per quatre professionals
del sector. Els membres del jurat
han valorat les tapes seguint cri-
teris de presentació, gust i origi-
nalitat, i els seus autors han tingut
ocasió d’explicar-los el procés
d’elaboració que han seguit i els
ingredients utilitzats. 

La segona millor tapa
de Catalunya és per a
La Notaria de Palamós

La tapa palamosina «Berlina
cruixent de calamar en la
seva tinta» va tenir una
molt bona acollida

EFE GINEBRA

■ Vladímir Ilitx Ulianov, Lenin, va
viatjar el  d’abril del , junta-
ment amb  camarades bolxevics,
en un tren des de Zuric ins a Ale-
manya rumb a Petrograd, on s’es-
tava duent a terme la Revolució
d’Octubre. Ahir, cent anys després
de la ita, un tren històric del mateix
tipus va tornar a recórrer el trajecte
a la mateixa velocitat que l’original.
Durant el trajecte es va esceniicar
l’obra de teatre Zuric-Petrograd, no-
més d’anada, dins d’un programa
més ampli per commemorar el
centenari de la Revolució Russa.

El tren de Lenin
torna a viatjar en
el centenari de la
Revolució Russa

EFE GIRONA

■ Els tres germans que porten el
restaurant el Celler de Can Roca
de Girona han anunciat que estan
preparant una gira per diverses
regions d’Espanya. L’objectiu
d’aquestes visites serà parlar de la
díicil convivència entre la vida
personal i la professional de cui-
ners, cambrers i caps de sala.

A més a més, la gira també ser-
virà per a transmetre la importàn-
cia dels productes de proximitat.
En aquest sentit, Joan Roca, ha as-
segurat que els plats del restau-
rant s’el·laboren amb un  de
productes locals. 

Els germans del Celler de Can

Roca van anunciar aquests plans
de futur a Melbourne, on van ob-
tenir el tercer lloc a la gala The
World’s  Best Restaurants. Allà,

els cuiners també van ser convi-
dats a la sisena edició de «Recep-
ció amb estrelles a la Costa Brava
i Pirineu de Girona».

Els germans Roca faran una
gira promocional a Espanya
La iniciativa busca
promoure la la cuina de
proximitat i la conciliació
en el món de la restauració

Jordi, Joan i Josep Roca, al Celler de Can Roca. DIARI DE GIRONA


