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왘 David Garcia Cantero
Cuiner de la Joviat que anirà a la Worldskills Competition

«Pot dir-se que he crescut
envoltat de fogons»
R JOAN SOBRÉ
R Palà de Torroella

Bagaria segons KAP
El dibuixant berguedà presenta amb èxit el seu últim llibre
RAMON FELIPÓ

JOAN SOBRÉ

ABRERA

Jaume Capdevila, KAP, a l’esquerra amb el seu últim treball, dijous a la llibreria Proa de Barcelona
R RAMON FELIPÓ
R Barcelona

Un centenar d’artistes van
acompanyar el dibuixant berguedà Jaume Capdevila, KAP, en la
presentació del seu llibre a Barcelona. Dijous passat, el dibuixant i expert en la història dels
professionals de l’humorisme gràfic va
presentar Bagaria. La
guerra no fa riure, a la
cèntrica llibreria Proa
de Barcelona. Es
tracta d’un volum dedicat als dibuixos de
Lluís Bagaria publicats a La Vanguardia durant la
Guerra Civil Espanyola.
Al voltant d’un centenar de dibuixants, intel·lectuals, periodistes i professionals com Fer i Ant,
del diari Avui de Barcelona; Xavier Rius,director del diari digital
e-notícies; Kim i Franchu, d’El

SANT JOAN DE VILATORRADA

Jueves; Puyal, de Regió7; Jordi
Coll, d’Amaniaco; Luis Caldeiro,
de La Veu del Carrer;l’escriptor i
metge palestí Salah Jamal;i Xavier Barbé, de TV3, van acompanyar el berguedà en la presentació de la seva última hora.
A l’hora dels parlaments, Capdevila va dir que l’obra de Bagaria en
aquests anys de la
guerra civil «era molt
poc coneguda, ja que
la majoria dels estudis
de Bagaria se centraven en els seus dibuixos de jove a la premsa
catalana o a la de Madrid en diaris
com El Sol i la revista d’Ortega y
Gasset, España».
El director de La Vanguardia,
José Antic,va destacar que «quan
en KAP em va demanar si li volia
presentar un llibre, no vaig poder
dir-li que no, tot i que em vaig que-

la v

ida

El David és un jove cuiner, alumne
d’Hoteleria de l’Escola Joviat de Manresa,que el mes d’abril passat va guanyar el campionat
estatal Spainskills,
categoria de cuina,
celebrat a Madrid, i
que representarà
Espanya al campionat mundial Worldskills Competition,
que tindrà lloc del
12 al 23 de novembre al Japó. És nascut i resident a Palà
de Torroella, on els
seus avis i pares regenten el restau- Garcia a les aules de cuina de l’Escola Joviat
rant Tomàs.
–Tenir un restaurant a casa passar-la molt bé. Després a
Madrid van tenir lloc unes prol’ha ajudat?
–Sí, pot dir-se que he crescut ves estatals més àmplies, conentre fogons, ja que els meus sistents a presentar sis plats. La
avis fa 37 anys que tenen el res- dinàmica i el mètode els va
agradar, i així vaig aconseguir
taurant.
–Els primers mestres culina- guanyar el campionat.
–És un bon premi anar al Jaris els va tenir a casa mateix?
–L’àvia Catalina i la mare, pó representant l’estat espaRafaela, van ensenyar-me les nyol?
–I tant! Penso que he tingut
nocions més bàsiques.
molta sort en ser escollit i en
–I va escollir ser cuiner.
–Sí, la veritat és que a mi no certa manera em sento privilem’agradava gaire estudiar i, giat.
–Com es presenta el concurs
com que la cuina m’entusiasmava molt, vaig començar fent internacional de cuina?
–Molt difícil.Al Japó hi seran
un curs de pastisseria i després
els de cuina, tots a la mateixa presents els millors cuiners del
món. Hi participen 27 països.
Joviat.
–Quines possibilitats veu en
–Vol explicar-nos com va ser
terres nipones?
que guanyés el campionat?
–Il·lusió i esperança hi són;
–La Generalitat va fer una
preselecció de les diferents es- juntament amb els professors,
coles de Catalunya, consistent hem ideat els 8 plats que expoen l’elaboració d’un plat. I vaig sarem. El resultat ja es veurà.
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Em dic Ainhara Martínez Romo.
Vaig néixer el 4 de novembre a
les 15.40 hores i pesava 3 quilos
i 420 grams. Els meus pares es
diuen Carolina i José Manuel, i
en sóc la primera filla.

Em dic Laia Clua Camprubí. Vaig
néixer el 4 de novembre a les
17.30 hores i pesava 3 quilos i
840 grams. Els meus pares es
diuen Isabel i Sergi, i el meu germà, Eric.

Em dic Aitana Avila Vizuete i sóc
amb el meu germà, Fran. Vaig
néixer el 4 de novembre a les
23.15 hores i pesava 2 quilos i
781 grams. Els meus pares es
diuen Mayte i Francisco.

dar una mica sorprès quan vaig
veure que es tractava d’un dibuixant que va començar a publicar a
La Vanguardia, cinc dies després
que hagués estat confiscada la seva propietat al comte de Godó per
un comitè revolucionari». D’altra
banda, també va afirmar que l’unia a KAP una llarga amistat
amb el dibuixant –malgrat la seva joventut– i que tots dos havien
començat a fer camí junts al seu
diari.Antic va cloure el seu parlament dient que dibuixants com
en KAP «són els qui sovint i més
encertadament defineixen l’estat
actual de la notícia amb els seus
dibuixos».
Joan Capdevila (KAP), a més
de col·laborar amb Regió7 en el
suplement Berguedà Setmanal,
publica acudits a La Vanguardia,
El Mundo Deportivo i al bloc El
último mono a La Vanguardia
Digital.

