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MOSTRA. L’espai artístic Pou 
d’Art acull una doble mostra. 
Per una banda, l’exposició 
pictòrica de la santcugaten-
ca Marta Balllvé, que en els 
seus quadres reflecteix dife-
rents aspectes socials, com la 
invisibilitat de la dona en la 
societat o la immigració. Per 
l’altra, a la sala 2 presenta el 
projecte digital Zoom, d’Án-
gel Herraiz, que té per objec-
tiu apropar l’art a la societat 
a través d’un projector que 
augmenta els objectes i que 
permet així que s’estableixi 
un diàleg i s’acosti l’obra a 
l’espectador.

Herraiz és fundador 
d’Utani Social Lab, una 
organització que ofereix a 
diferents col·lectius soci-
als projectes que acosten 
el món de l’art. En concret, 

Herraiz ofereix a Pou d’Art 
el taller Diálogos con Ángel, 
que amb l’ajuda de la tecnolo-
gia digital demostra que exis-
teixen punts en comú entre 

art i societat, entre  artista i 
espectadors. 

Les dues exposicions esta-
ran obertes al públic fins al 9 
de juny. •

C.M.B.
carolina.mercader@premsalocal.com

Ángel Herraiz fa una demostració del seu projecte  #CEDIDA

Pou d’Art uneix la crítica 
social amb un art proper 

Exposició L’espai acull una mostra pictòrica de 
Marta Ballvé i el projecte digital d’Ángel Herraiz

TRAdiCió. El gegantó Valentí, 
que des de fa uns anys acom-
panya els Geganters de Sant 
Cugat, començarà a ser restau-
rat aquest mes d’abril. La seva 
participació en diverses cerca-
viles ha malmès les parts visi-
bles de cartró, motiu pel qual 
els Geganters de Sant Cugat 
han optat per sotmetre’l a 
una restauració a fons. L’en-
titat gegantera comptarà amb 
l’ajuda de l’artista Dolors Ser-
ra, mestra de plàstica i una de 
les responsables de la seva últi-

ma restauració. En Valentí no 
és un gegantó creat per un cons-
tructor de gegants, sinó que és 
obra dels alumnes del Taller Tri-
angle i les seves mestres. 

En aquesta ocasió, són els 
més joves de la colla gegantera 
els responsables de la restau-
ració, que es farà a la Casa de 
Cultura. 

Els Geganters de Sant Cugat 
preveuen que per a la Festa 
Major en Valentí podrà tornar 
a passejar per Sant Cugat.

El gegantó Valentí en una cercavila recent  #CEDIDA
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El gegantó Valentí, en 
procés de restauració

Parada i 
fonda a 
Alemanya 
(ii)

Els alemanys són 
molt aficionats a 
les amanides “sala-
des”, ja que dispo-

sen d’una extensa diversi-
tat de productes i de moltes 
variacions quant a amani-
ments o salses: Kartoffelsa-
lat, amanida de patates, la 
gràcia és la salsa; Herings-
salat, amanida d’arenga-
da; Ochsenmansalat, ama-
nida de morro de vedella; 
Waldorfsalat, amanida Wal-
dorf salat (api, nous i maio-
nesa); Cudelsalat, amani-
da de pasta amb pernil dolç i 
pebrots; Tenfelsalat, amani-
da del diable (carn de cabrit, 
pebrots vermells, cogom-
brets, cebetes cuites, quet-
xup, sal, pebre blanc mòlt i 
tabasco); Fleischsalat, ama-
nida de pernil cuit; Wurst-
salat, amanida de salsit-
xes; Heringsalat, amanida 
d’arengades i patates (aren-
gada, patates, nata líquida, 
tàperes, remolatxa, pomes, 
ous durs, cebes, pebre blanc 
i salsa Worcestershire).
Alemanya, terra d’hiverns 
freds i humits, ens ofereix 
un ventall de plats de culle-
ra: crema de llenties amb 
bocins de salsitxa; crema de 
patates amb cansalada via-
da; crema de llenties amb 
trufa i llimona; una sopa tra-
dicional cuinada amb cer-
vesa; una potent sopa de 
Gulash; potatge de verdu-
res amb cabrit; potatge de 
pèsols amb colze (codillo).
Plats consistents: dues 
maneres de guisar el col-
ze (garró), de porc amb 
xucrut, o el bierhache amb 
cervesa amb patates sal-
tades; també un fricasé 
de gallina. Però la carn, la 
bona carn, és una protago-
nista destacada: un guisat 
de carn de vaca; un bistec de 
cérvol amb salsa de ginge-
bre; un ragoût de cérvol o un 
ragoût de vedella a la fran-
cesa; el sempre ben rebut 
gulasch; un fetge de vede-
lla a la berlinesa; mandon-
guilles de vedella blanca 
amb salsa de tàperes; Sch-
nitzel, escalopa a la viene-
sa; llom de cabirol amb col 
llombarda i préssec farcit 
de nabius.•

parlem de vi
pep
Blanes

redaccio@diaridesantcugat.cat

LLETRES. La Trinca, o el 
que és el mateix, en Toni, 
en Josep Maria i en Miquel 
Àngel, va entrar a les cases 
catalanes amb tanta força 
que els seus seguidors encara 
avui es compten per legions. 
Aquests tres còmics formen 
ja part de la història televisi-
va de Catalunya. La Trinca 
va convertir-se en un feno-
men musical i sociològic. El 
seu humor crític, sarcàstic, 
era justament el que el país 

necessitava després d’aquells 
grisos i tètrics quaranta anys 
d’intransigència i d’ignoràn-
cia. Ara, en el nou llibre del 
col·laborador del DIARI David 
Escamilla, Tot Trinca (1969-
2010), el lector trobarà tota 
la seva història musical, els 
seus 20 anys ininterromputs 
d’èxits i d’alegries i aquelles 
cançons que recordaven allò 
que no volíem ser, i el que ja 
començàvem a atrevir-nos a 
somiar.

Però també explica com van 
prendre forma totes les seves 
aventures catòdiques, els nous 
formats de programes que van 
crear i exportar internacional-
ment des de la seva alquímica 
factoria de Gestmusic, revolu-
cionant el sector de l’entreteni-
ment i la cultura televisiva.

Més enllà d’ells mateixos, des 
de Televisió de Catalunya s’han 
buscat el seu propi relleu gene-
racional, La Trinca del segle 
XXI. A més, també hi ha una 

Un llibre explica la història de la Trinca

Portada de l’obra  #CEDIDA

producció cinematogràfica que 
retrata la nostra història a tra-
vés de les seves cançons.  

Escamilla és periodista, 
escriptor i músic. Llicenciat 
en ciències polítiques i socio-
logia (Universitat Autònoma 
de Barcelona), ha publicat una 
trentena de llibres (poesia, bio-
grafies, guies culturals, assajos 
i narrativa). Col·labora habi-
tualment a la ràdio, a la tele-
visió i a la premsa.
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Publicació. El volum, escrit pel periodista David Escamilla, col·laborador del DIARI, 
se centra en l’evolució del famós trio de còmics, des del 1969 fins al 2010

ART. Al voltant d’una vinte-
na d’artistes tornaran a sor-
tir al carrer per exposar les 
seves obres aquest diumen-
ge, 18 d’abril. La cita, organit-
zada per Firart, serà al car-
rer de Santiago Rusiñol, de 
deu del matí a dues del mig-

dia. Els membres de Firart hi 
exposaran dibuixos, gravats o 
pintures, entre altres modali-
tats artístiques. 

L’entitat, que organitza una 
exposició d’art al carrer cada 
primer i tercer diumenge de 
mes, ja està començant a pre-

parar la que serà la 16a Mos-
tra de Firart, que serà el 16 de 
maig. Es tracta d’una trobada 
anual d’artistes de Catalunya, 
però també de fora, que pre-
senten les seves obres a Sant 
Cugat. 

Els artistes de Firart tornen a 
exposar les seves obres al carrer 

 _C. Mercader


