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Somiar truites i espantar els mals 

 
______________________________________________________ 

«Somiatruites». Text de la lletra de la cançó d'Albert Pla. 
Il·lustracions de Liniers. Disseny de l'àlbum: Magdalena Okecki. 
Editorial Takatuka - Virus Editorial. Barcelona, 2011. Pàgs. 36. Preu: 
13,50 €. A partir 4 anys. 
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 Ja ho diuen: qui canta, els seus mals espanta. El cantautor 
Albert Pla (Sabadell, 1966) és d'aquells que espanta els mals. Per 
començar, els seus. I, de passada, els dels que l'escolten. I ara, en 
aquest àlbum dibuixat per Liniers, pseudònim de Ricardo Siri 
(Buenos Aires, 1973), il·lustra la història onírica i surrealista que 
s'amaga darrere de la lletra de la cançó Somiatruites, que forma 
part del disc Anem al llit. 
 Somiatruites és també el títol de l'espectacle per a tots els 
públics que, fa un any, Albert Pla va fer al Teatre Lliure, acompanyat 
de Pascal Comelade i la companyia de titelles Els Farrés Brothers. 
La lletra explica la històra d'una escola perduda del Montseny on 
"només estudien criatures que somien amb truites". Un nen somia 
que el seu llit té ales i que vola; una nena somia que el seu nòvio és 
un llop; i un altre nen somia, en paraules innocents d'Albert Pla, que 
"li fot una pedrada al rei d'Espanya". 
 Les làmines de Liniers són de to càlid, amb tendència a la tira 
còmica, que és la seva especialitat. Els petits personatges d'Albert 
Pla hi apareixen reproduint alguns dels somnis més estrambòtics, 
mantenint aquell equilibri de les lletres del cantant que es mouen 
entre la ingenuïtat més inofensiva i l'agulló que es clava ben endins. 
Un àlbum ideal per mirar i llegir escoltant dins de l'iPod la veu també 
somniadora i mig somnàmbula d'Albert Pla. — Andreu Sotorra 
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