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14 respostes de Pep Sala
El que li fa por al músic és veure patir la gent que estima
El qüestionari «Quilòmetre zero», patrocinat pels supermercats Bonpreu i Esclat
(https://www.bonpreuesclat.cat/) , pretén retratar -en només 14 preguntes- les persones
entrevistades a partir dels seus gustos, costums i consums. Això és el que ens ha respost el
músic i compositor Pep Sala (Vic, 1960).

Foto: Pol Turrents

1. Què t'agrada més que res?
Fer cançons, escriure música.
2. Què valores més dels altres?
L'empatia, la generositat i el sentit de l'humor.
3. Un llibre:
Ara em ve aquest al cap: Entre bellesa i dolor (https://www.grup62.cat/llibre-entre-bellesa-idolor/106209) , de Lluís Solà
(https://www.catorze.cat/noticia/11545/lluis/sola/amor/es/horitzo/no/aconseguim/mai) .
4. Una cançó:
Uff... El gessamí i la rosa (https://www.youtube.com/watch?v=jnfZKyhw_Pk) , de lA & Batiste (i...
mil cinc-centes més!).
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5. Una pel·lícula:
Avui et dic El riu de la vida (https://www.youtube.com/watch?v=8m-M0MXwLog&t=12s) , de
Robert Redford, demà te'n diré una altra.
6. Un plat:
Ous (https://www.bonpreuesclat.cat/es/blog/-/blogs/que-indica-el-codi-impres-a-la-closca-delsous?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.bonpreuesclat.cat%2Fes%2Fblog%3Fp_p_id%3D33%26p
_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26p_r_p_
564233524_categoryId%3D0%26_33_delta%3D6%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_
33_cur%3D17%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_andOperator%3Dtrue)
ferrats amb tòfona. O qualsevol plat de la carta d'en Nandu Jubany.
7. Una paraula:
"Eixavuirar" o "eixavuiro", que és l'expressió que utilitzem a Osona quan volem dir esternudar.
8. Què menges per esmorzar?
Pa amb tomàquet https://www.bonpreuesclat.cat/es/blog/-/blogs/159588)
(
i llonganissa.
9. On t'agradaria viure?
A casa meva.
10. Què et fa por?
Veure patir la gent que estimo.
11. De què et penedeixes?
D'haver-me penedit alguna vegada. Ostres, ho he tornat a fer!
12. A quina secció del súper és més fàcil trobar-te?
A totes, m'agrada molt anar a comprar i cuinar. Al súper i a les botigues petites de poble o barri.
13. Què no falta mai a la teva nevera?
Iogurts, formatge (https://www.bonpreuesclat.cat/es/blog/-/blogs/formatge-un-aliment-per-a-totselsgustos?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.bonpreuesclat.cat%2Fes%2Fblog%3Fp_p_id%3D3
3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dc
olumn2%26p_p_col_count%3D1%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26p_r_p_
564233524_categoryId%3D0%26_33_delta%3D6%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_
33_cur%3D3%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_andOperator%3Dtrue)
i enciam.
14. Què és l'última cosa que has comprat?
Un llibre i un CD per regalar. Nosaltres dos (https://www.grup62.cat/llibre-nosaltres-dos/273117)
, de Xavier Bosch, i Here If You Listen
(https://www.youtube.com/results?search_query=Here+if+you+listen+de+David+Crosby.) , de
David Crosby.

Si voleu participar en el sorteig d'un lot de productes dels supermercats Bonpreu i Esclat,
deixeu-nos el vostre nom i adreça electrònica com a comentari (no els publicarem per respectar la
vostra privacitat) o bé ens envieu nom i mail a través d'un missatge privat de Facebook
(https://www.facebook.com/catorzeedicions) , de Twitter https://twitter.com/catorzecat)
(
o
d'Instagram (https://www.instagram.com/catorze.cat/) . També ens podeu enviar un correu a
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participacatorze@gmail.com (la guanyadora ha estat Núria Pons).
La guanyadora del sorteig del divendres 22 de febrer (14 respostes de
(https://www.catorze.cat/noticia/12022/14/respostes/jaume/madaula) Jaume Madaula
(https://www.catorze.cat/noticia/12022/14/respostes/jaume/madaula) ) és Sílvia Cervera Iglesias.
Sònia Casademont Cabrera, guanyadora del sorteig del 15 de febrer (14 respostes de Jair
Domínguez (https://www.catorze.cat/noticia/11972/14/respostes/jair/dominguez) ), amb el seu lot.
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* Les dades que ens proporcionin els participants s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades
personals titularitat de Bonpreu-Esclat, amb l'objectiu de gestionar la participació en el concurs i
realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l'elecció del guanyador setmanal, seran
incorporades a la base dades de Catorze, així com a les de Bonpreu-Esclat amb la finalitat
d'enviar-los informació comercial de Bonpreu-Esclat. Podeu consultar les bases legals del sorteig
en aquest enllaçhttps://www.catorze.cat/noticia/11133/bases/legals)
(
.
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