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WINE & CULINARY INTERNATIONAL FORUM

Els millors sommeliers
i cuiners se citen a BCN

33 Els famosos que van participar en la gala solidària del Liceu aplaudeixen al final de l’acte, ahir a la nit.

la gala benèfica reuneix músics, humoristes i actors

La festa solidària de la
gent gran omple el Liceu
EL PERIÓDICO
BARCELONA

l

a gala solidària que ahir va
acollir el Liceu no podia tenir un lema millor. No esteu
sols, deia l’eslògan que havia
llançat dies enrere Amics de la Gent
Gran, l’organitzadora del sarau. És
un crit d’esperança, però també una
constatació, almenys ahir a la nit,
perquè ningú s’hi va sentir sol; la platea estava plena, amb 1.600 butaques
ocupades per un públic que havia pagat entre 20 i 45 euros per assistir a
un espectacle de volada, perquè va tenir en cartell músics, humoristes i actors de renom. El periodista Albert
Om va conduir una cita que va comptar amb Andreu Buenafuente, les ac-

trius Montserrat Carulla, Vicky Peña
i Miranda Gas (àvia, mare i filla),
Miguel Ríos, Peret i Gerard Quintana,
entre altres.
Els diners recaptats serviran per
donar un impuls a l’acció social de
l’entitat, que fa 25 anys i es vol expandir a més ciutats de Catalunya. Va ser
una gala benèfica, però també un homenatge a la tercera edat i una manera de sensibilitzar la societat sobre la
situació de molta gent d’edat. «Hem
d’estar agraïts a la gent gran», va dir
Peret, implicat com el primer en la
festa d’ahir a la nit, ja que va ser un
dels que van anar a la presentació oficial fa unes setmanes.
La soledat de la gent gran es va dissipar durant quasi dues hores, el que

va durar la festa. Va abordar Miguel
Ríos Santa Lucía i No estás sola acompanyat pel pianista Jaume Vilaseca, van cantar els rumbosos Peret i
Gertrudis, igual que el duo Gerard
Quintana-Jordi Batiste i Lídia Pujol.
El trio CarullaPeña-Gas va llegir frases de personatges cèlebres sobre la vellesa, Tricicle va enviar un vídeo amb un esquetx, Buenafuente va brindar un
monòleg i la companyia T de Teatre
va adaptar un fragment de la seva
obra Criatures amb l’ajuda del pianista José Alberto Medina. I tot plegat,
mentre l’artista plàstica Virgínia Vidal
pintava un quadro sobre la gala que
se subhastarà ben aviat. H
QUADRO A SUBHASTA /

«¿Quin gust té la nostàlgia?».
Ahir no sonava a pregunta retòrica d’anunci, sinó a classe magistral. D’aquesta manera inaugurava Josep Roca, el maitre
sommelier del Celler de Can Roca (el segon millor restaurant del
món), el Wine & Culinary International Forum, patrocinat per
Bodegas Torres. El sommelier va
respondre tot seguit sense necessitat d’obrir la boca. Van aparèixer 240 culleres. Un destil·lat de
terra per a cada assistent.
«Ens agrada jugar», va advertir el mitjà dels germans Roca.
Va ser el mantra del fòrum. L’hotel ME Barcelona es va convertir
durant tot el dia en el pati de jocs
dels popes del vi i la gastronomia. Era el primer congrés internacional en què es fonien copes i
forquilles. Van compartir glops,
plats i debats els millors nassos
del planeta –François Chartier,

Markus del Monego, Linda Violago,
Johan Agrell, Ferran Centelles– i els
seus àlter ego amb davantal –els xefs
Alain Senderens (a la foto), Gastón
Acurio, Javier i Sergio Torres, Paco Pérez–. També es van veure cares
conegudes entre els assistents: Joan
Ras, de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia; Rosa Esteve, del Grupo
Tragaluz; Juli Soler, d’El Bulli, i Joan
Carles Ibáñez, del Lasarte.
Sommeliers, cuiners, cellerers i
tastadors van demostrar que sobre
gustos sí que hi ha cosa escrita. Molta. En van donar fe les xerrades, els
tallers, els show cooking. Improvisacions amb tovalló. Els debats es van
tancar amb un maridatge perfecte,
aquest de carn i ossos: Nick Lander,
crític gastronòmic del Financial Times, i Jancis Robinson (Master of Wine), marit i muller en les seves estones lliures. Lliçó del dia: «No sempre
la cosa perfecta –van insistir tots– és
la cosa interessant». ANA SÁNCHEZ
RICARD CUGAT

