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Sopa de Cabra, ahir a la nit, a l’Auditori de Girona ■ JOAN SABATER

118066-1134931w

Sopa de Cabra
celebra 30 anys a la
ciutat on va néixer
a El grup va tocar ahir a l’Auditori de Girona tots els temes

del recent ‘Cercles’ més una quinzena dels seus clàssics
Xavier Castillón
GIRONA

Probablement, els components de Sopa de Cabra no
haurien imaginat mai el
1986, quan es va fundar el
grup en el ambients contraculturals de Girona,
que 30 anys després continuarien en actiu i omplirien un gran recinte com
l’Auditori de Girona –encara menys el Liceu, com
van fer al gener–, amb les
entrades exhaurides des
de fa setmanes, com va
passar ahir en el retorn
triomfal del grup a la seva
ciutat, dins de Strenes.
Sopa de Cabra no vol

viure només de les glòries
passades, i ahir va interpretar les deu cançons del
seu últim disc, Cercles, començant per Dolços plans
i Sense treva, que van
obrir un llarg concert en
què es va notar molt que la
banda jugava a casa, per la
familiaritat amb què Gerard Quintana s’adreçava
a un públic cent per cent
intergeneracional.
Amb el tercer tema ja va
arribar el primer viatge al
passat, Si et quedes amb
mi, seguit d’un altre imprescindible: Tot queda
igual. De diferents moments de la seva trajectòria van recuperar Hores

bruixes i, en un bloc, Quan
es faci fosc, Si et va bé, Per
no dir res i Sents, en equilibri perfecte amb quatre
temes de l’última collita.
Després van sonar Els
teus somnis, Sota una estrella i Seguirem somiant,
i el concert es va acabar
oficialment amb Camins.
Dos blocs de bisos, plenament justificats per la
càlida resposta del públic,
van incloure, primer, El
far del sud, El boig de la
ciutat i Podré tornar enrere, i com a gran cloenda,
una versió acústica de Mai
trobaràs i un apoteòsic
L’Empordà, que va culminar una nit inoblidable. ■

Editen una monografia
sobre Palol de Revardit
Eloi Camps
PALOL DE REVARDIT

La nova monografia dels
Quaderns de la Revista de
Girona, coeditats per la Diputació de Girona i l’Obra
Social La Caixa, té com a
protagonista el municipi
de Palol de Revardit, al Pla
de l’Estany. El llibre, escrit
per l’historiador de l’art

Guerau Palmada i l’arqueòleg Antoni Palomo, es
presentarà demà al castell
del poble (12 h).
La monografia recull la
història de Palol de Revardit des del paleolític fins a
l’actualitat. S’hi destaquen episodis com el pas
del maqui Quico Sabaté
pel mas Clarà de Palol, tres
dies abans que fos abatut a

Sant Celoni. També es
parla dels nuclis i masos
que hi ha escampats pel
municipi i es fa referència
als seus edificis i elements
singulars, com el castell,
les esglésies Sant Miquel,
de Sant Martí de la Mota i
de Sant Martí de Riudellots de la Creu, el dolmen
del turó de Sant Dalmau i
el pou de glaç. ■
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