
 El restaurant ofereix en un ambient agradable la
possibilitat de gaudir de la millor cuina catalana.
L’establiment, obert durant tot el dia, té un menú
diari i de cap de setmana, a més de servei a la carta.
Els divendres i dissabtes es fa sopar amb música en
directe a la sala interior del restaurant. 

La Brasa
de Quart

CUINA CATALANA
I DE MERCAT

Carretera Sant Feliu, km 3,3 La Creueta  ☎ 972 29 80 34 ☎ 643 37 79 10

MARC MARTÍ

Racons
culinaris
La província gironina ofereix un ampli ventall de

propostes gastronòmiques que van des de la cuina

casolana i mediterrània fins a la més internacional

www.diaridegirona.cat

GUIA GASTRONÒMICA

 Els dos establiments
que té l’empresa a Girona

ofereixen una proposta
atractiva i diversa de men-
jar pakistanès i del sud de

l’Àsia. El plat estrella del
local són els seus delicio-

sos kebabs. Una broqueta
condimentada amb es pè -

cies tradicionals, acompan-
yada amb diferents salses i

productes. Els kebabs po-
den ser de pollastre, de ve-

della o mixtos (amb les
dues classes de carn).

C/ Rutlla, 70. ☎ 972 48 39 51
Passeig Ramon Berenguer II, 4.

☎ 972 40 23 02

MARC MARTÍ

 En el petit poble de Ventolà, a la vall de Ribes de
Freser, es troba el tradicional i casolà restaurant Ca
l’Anna. La seva especialitat és la carn a la brasa, els
guisats i la taula d’embotits, així com els peus de
porc. L’establiment compta amb menjadors amb vis-
tes que van des del Taga fins a la collada de Tosses. 

Ca l’Anna
de Ventolà

CUINA D’ALTA
MUNTANYA

Plaça Constitució. Ventolà ☎ 972 72 72 60

DdG

Gondal 
Kebab

MENJAR PAKISTANÈS 
PER EMPORTAR

 L’actor gironí Pau Zabaleta estrenarà avui a la sala La Planeta de Girona l’obra Fuga de conills, al costat de Maria Cirici
i Artur Rodríguez. L’autora del text i directora de l’espectacle és Martina Cabanas, que ha escrit les darreres obres de la
companyia Els Joglars. Fuga de conills es veurà també dissabte i diumenge a Girona, i farà una estada d’un mes a la sala
Atrium de Barcelona, de l’1 al 25 de març. Martina Cabanas va escriure Fuga de conills mentre treballava a Buenos Aires
dirigint El Pimiento Verdi d’Albert Boadella. «Trobava a faltar els amics, així que vaig escriure per a ells». Aquest és un
«retrat generacional en clau de comèdia» sobre «el pànic a fer-nos grans i a assumir responsabilitats», diu Cabanas. 

Teatre Pau Zabaleta estrena a la sala La Planeta «Fuga de conills»

MARC MARTÍ
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� L’humorista gràic Antonio
Fraguas de Pablo, conegut com a
«Forges», va morir durant la ma-
tinada d’ahir a Madrid als  anys,
víctima d’un càncer. Nascut a Ma-
drid el  de gener de ,  amb
 anys va començar a treballar a
Televisió Espanyola, on va co-
mençar a dibuixar. Al llarg de tots
aquests anys ha col·laborat per a
les principals revistes espanyoles
d’humor espanyoles, des d’Her-

mano Lobo, La Codorniz, o El Jue-

ves, així com en diversos diaris
d’informació general com Pue-

blo, Diario  o El País, on publi-
cava vinyetes des del .

El periodista Joaquín Estefanía
va airmar que amb «Forges», «ha
mort una de les ànimes del país».
En declaracions als periodistes, a
les portes de la capella ardent si-
tuada al tanatori de l’M- de Ma-
drid, Estefanía va recordar que els
diaris són identiicats pels lectors
per «una sèrie de signatures i de
col·laboracions, que són gent
com Forges». En aquest sentit, el
periodista va destacar «la seva
lluita a favor de la llibertat d’ex-
pressió». 

Per la seva banda, l’humorista
gràic argentí Patricio Rocco, «Pat»,
va airmar que el «talent» i el «lle-

gat» del seu col·lega  és conegut per
«tots». «Ha marxat  una persona
bona, una persona humil i enor-
mement generosa», va manifestar.

El president de l’Acadèmia de les
Ciències i les Arts de la Televisió, Ma-
nuel Campo Vidal, va dir de «Forges»
que és «una persona amb un talent
creatiu desbordant». «Creava tot el
dia i feia riure en tot moment, però
com una cosa absolutament natu-
ral», va subratllar. Per a Campo Vidal,
Forges era «un gran observador de
la vida», que podia parlar d’un man-
datari o d’«un personatge molt sen-
zill». «Igual et demanava solidaritat
amb Haití, que combatia el soroll a
les festes de Pozuelo», va recordar, i
alhora va dir que la seva pèrdua és
«una enorme tristesa». 

El director d’Eldiario.es, Ignacio
Escolar, va destacar la «contundèn-

cia dels seus acudits, difícil de repe-
tir». En declaracions als mitjans, el
periodista va airmar que «tot Espan-
ya està de dol perquè tothom tenia
un acudit seu amb el qual sentir-se
identiicat».

També des del món de la política
van ser molts els qui van lamentar
la pèrdua del veterà humorista grà-
ic. El president del Govern va ex-
pressar el seu condol, mitjançant
el seu peril a la xarxa social Twitter,
caliicant «Forges» de «referent a la
premsa espanyola». També van ex-
pressar les seves condolences el se-
cretari general del PSOE, Pedro
Sánchez, la presidenta de la Comu-
nitat de Madrid, Cristina Cifuentes,
o el secretari general de Podem,
Pablo Iglesias. L’alcaldessa de Ma-
drid, Manuela Carmena, també va
destacar que «Forges» era un «ge-
nial humorista madrileny». «Una
abraçada per a la seva família. Tro-
barem a faltar aquest somriure que
ens dibuixava cada matí», va des-
tacar també a través de Twitter. El
president de Ciutadans, Albert Ri-
vera, va descriure «Forges» com un
«geni» i  li va agrair que amb el seu
humor aconseguís retratar la
«bombolla política».

Toño Fraguas, el ill de l’humo-
rista gràic, va mostrar el seu agraï-
ment davant les «moltes» mostres
d’afecte i tendresa, que és «el que
sempre va donar» el seu pare. «No
perdem el somriure perquè és una
arma molt poderosa», va airmar.
«Estem contents tot i ser el dia que
és perquè estem rebent molt
d’amor», va declarar el ill.

Periodistes i polítics ploren la
mort de «Forges» als 76 anys
Excompanys de professió
i líders polítics lamenten la
pèrdua de tot un referent
de l’humor gràfic espanyol
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Antonio Fraguas de Pablo. 
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