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DdG MADRID

■ Joan Roca va presentar ahir a
Madrid el llibre Raíces, que recull
entrevistes i receptes d’alta cuina
elaborades amb una vintena dels
productes locals més reconeguts
del rebost d’Espanya. Productes
de proximitat que han estat prota-
gonistes de la gira que El Celler de
Can Roca ha fet per tot Espanya en
els últims anys. 

Segons ha informat l’entitat
bancària en una nota de premsa,
la publicació editada per Spain-
media aprofundeix en les senyals
d’identitat de la cuina espanyola.
Roca destaca les herbes aromàti-
ques, l’ànec, la gamba vermella i
l’espardenya procedents de pro-
ductors de Barcelona i Girona.

El llibre analitza tant el resultat
inal, com el producte i el seu pro-
ductor, una igura indispensable
en el panorama gastronòmic. En-
tre els protagonistes es troben els
productors barcelonins Evarist
March, de Naturalwalks; Miquel
Bessa, de L’Ànec  Aglans; i els gi-
ronins Francesc Subirats i Salva-
dor Fortuny, productors de gamba
vermella i espardenya. 

Fortuny representa la generació
de pescadors del port de Palamós
que ha viscut dues èpoques: aque-
lla en la qual els pescadors menja-
ven l’espardenya que ningú volia i
l’actual, en què aquest producte
està molt demandat. 

«La cuina s’arrela al barri i la ciu-
tat en què vam néixer, on vam créi-
xer mantenint els vincles amb el
rebost local, que és la llavor de les

arrels de la nostra memòria gusta-
tiva», va comentar Joan Roca, en
un acte que va tenir lloc al Jardí
Botànic de Madrid. 

El xef gironí va estar acompa -
nyat durant la presentació del lli-
bre pel periodista Ignacio Medina,
autor també de Raíces, a més de
Sacha Hormaechea, coautor i fo-
tògraf de la publicació; Cristina de
Parias, directora de BBVA Espa -
nya; i Andrés Rodríguez, president
de l’editorial Spainmedia. 

El llibre compila els aprenentat-
ges que els germans han acumulat
durant la seva gira per Espanya,
que en els últims anys els ha portat
a recórrer Bilbao, Sevilla, Las Pal-
mas, Madrid, Barcelona, València

o La Corunya, entre d’altres ciutats. 

Els petits productors
«Fa uns anys vam prendre la deci-
sió de reforçar la relació amb els
petits productors que ens proveei-
xen. Estàvem convençuts que con-
nectar amb ells ens permetria es-
trènyer el vincle amb el producte
que elaboren», va explicar Joan
Roca. Els germans Roca han volgut
des dels seus inicis apostar per la
promoció de productors locals i de
productes de proximitat. «Tot el
que fem en qualsevol restaurant té
conseqüències en el món que ens
envolta. Hi estem vinculats, de ma-
nera que qualsevol gest en la nos-
tra activitat pot afectar per bé o per
mal el nostre entorn i el medi na-
tural, social i econòmic en què vi-
vim i cuinem», va afegir Joan Roca.

Joan Roca ret homenatge
als productors locals 
amb el llibre «Raíces»
El xef gironí posa en valor els productes gastronòmics de la geografia
espanyola com les herbes aromàtiques, l’ànec o la gamba de Palamós

Joan Roca i la resta de participants

en la presentació a Madrid. BBVA

DdG FIGUERES

■La Fundació Gala-Salvador Dalí
va presentar ahir al vespre el do-
cumental Salvador Dalí. Diaris de

Joventut. - a la Sala Gran
de La Cate de Figueres. La projec-
ció del ilm va ser presentada per
Montse Aguer, directora dels Mu-
seus Dalí i guionista del projecte,
i David Pujol, de la productora
DocDoc Films, director i guionis-
ta del documental.

El documental Salvador Dalí.

Diaris de Joventut. -,
produït per la Fundació Dalí i re-
alitzat per DocDoc Films, abraça
des del naixement de Salvador
Dalí, l’any , ins al , any
crucial en què ingressa en el mo-
viment surrealista. Figueres, Bar-
celona, Madrid i París esdevin-
dran les geograies del jove Dalí  i
seran les escenograies de la ges-
tació del geni. 

El il argumental de l’obra s’ha
servit de l’autobiograia La vida

secreta de Salvador Dalí. A través
de documentació profusa, alguna
de la qual és inèdita, s’expliquen
aspectes clau del jove Dalí: des de
la infantesa marcada per la mort
del seu germà, els primers estudis
d’art a Figueres, l’estada a la Resi-
dencia de Estudiantes, a Madrid,
on coneixerà Federico García Lor-
ca i Luis Buñuel, que tindran per
ell una especial rellevància; el
viatge a París que li permetrà es-

tablir contactes amb artistes com
Miró, Picasso o els components
del grup surrealista. 

La producció parla també d’as-
pectes sorprenents com els re-
cords intrauterins, de com un sa-
fareig pot esdevenir taller d’artis-
ta, de les il·lusions òptiques o
d’una nova mirada a la realitat, de
la por al sexe o  de la creença des
de ben aviat de ser un geni. També
descriu la seva evolució artística.

En el documental s’inclouen
les veus de Montse Aguer, direc-
tora dels Museus Dalí, Jordi Arti-
gas, responsable de les cases-mu-
seu de Portlligat i Púbol, i David
Pujol, director i guionista del pro-
jecte audiovisual.

Es presenta el ilm
«Salvador Dalí.
Diaris de Joventut.
1904-1929»
La Sala Gran de La Cate de Figueres va acollir
ahir al vespre l’estrena d’un nou documental
produït per la Fundació Gala-Salvador Dalí
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Cartell del documental.

DdG GIRONA

■ La dramaturga Clàudia Cedó
presentarà dissabte a El Canal de
Salt Love, un projecte social co-
produït amb Art for Change –
Obra Social La Caixa, la Diputació
de Girona i Escenaris Especials i
protagonitzat per persones en risc
d’exclusió social, que arriba a l’es-
cenari de la mà del festival Tem-
porada Alta. L’obra compta amb
la participació de  actrius i ac-
tors i amb els músics La Machine

à Swing i la cantant Paula Grande
com a convidats.

En aquesta proposta es mos-
tren diverses maneres d’estimar.
De la mà de la banyolina, el pro-
jecte compta amb una dramatúr-
gia i direcció col·lectiva de: Berta
Camps, Genís Casals, Clàudia
Cedó, Tere Solà i Jordi Subirà i pre-
senta un muntatge que obre els
ulls cap a les altres realitats que
ens envolten. 

Històries que passen en un bar
anomenat Love. Un local de jazz
on van a parar totes les ànimes.
Tots els romàntics i també els que
han perdut la fe en alguna cosa
anomenada amor. Totes i tots es
troben aquí fent-se la mateixa pre-
gunta: «Què és l’amor?» Una pre-

gunta fàcil per a una resposta
complexa. El muntatge relexiona
sobre l’amor, un tema que fa anys
que sorgeix de manera natural a
les classes de teatre d’Escenaris
Especials. El sexe, el desamor, el
rebuig, l’enamorament, el desig,
l’amistat, la idealització de la per-
sona estimada, l’autoestima,
l’amor a la família o als educadors
són alguns dels subtemes que
tracta el muntatge teatral. 

Escenaris Especials és un pro-
jecte que fa teatre amb persones
que es troben en risc d’exclusió
social i diversitat funcional des del
. Treballen amb un centenar
d’alumnes pertinents de nou as-
sociacions i centres diversos de les
comarques gironines.

Clàudia Cedó estrena dissabte a Salt
un muntatge d’Escenaris Especials
Una quarantena d’actrius i
actors protagonitzen «Love»,
un muntatge que s’estrena
dins de Temporada Alta

 El poeta Edu Sívori ha presentat a la Fundació Fita de Girona el seu llibre
Parys-Uià. Oda a l’amistat des d’una Parys al revés, un treball en el qual té un
protagonisme destacat el dramaturg, poeta i professor Josep M. Uyà, traspas-
sat recentment. De fet, entre els continguts del nou llibre de Sívori hi ha el guió
de l’espectacle que havia creat amb Uyà, titulat UyàSívori. Obra Lírica, i que es-
tava programat a La Planeta per a pocs dies després de la mort d’Uyà. Sívori
també rememora al llibre un viatge amb Uyà a París la tardor de 2013.

Edu Sívori recorda Josep M. Uyà
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