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Guillem Roma
presenta
‘Oxitocina’ a
Granollers

Joan López ha recollit les històries i Carles Puche les ha il·lustrat

Un llibre explica i il·lustra
‘històries vagues’ del Montseny

Granollers
Sant Celoni

EL 9 NOU

Amb el títol Històries vagues.
Esqueles i gasetilles del
Montseny, Joan López Cortijo
i Carles Puche, tots dos veïns
del mateix carrer de Campins,
acaben de publicar el seu primer llibre conjunt, que divendres van presentar a Can
Ramis de Sant Celoni en un
acte organitzat per la llibreria
Alguer Set. L’origen del llibre
s’ha d’anar a buscar en les collaboracions que López Cortijo
feia a la revista de Puche, La
mustela, a la secció “Històries
vagues”. “Finalment, vam pensar que estaria bé donar un
altre rang a aquestes històries
i publicar-les en un llibre”,
explica Puche. El resultat ha
estat una obra amb 32 històries, algunes publicades però la
majoria inèdites, complementades per diverses fotografies
recollides pel mateix autor i
per les il·lustracions fetes per
Puche.
L’il·lustrador remarca especialment que no és un llibre
de llegendes, “són petites
històries que la gent explicava a l’hivern a la vora del
foc per passar l’estona, amb
una base verídica que es pot
exagerar una mica, i que han
anat passant de pares a fills”.
Són bàsicament històries de
vivències de principis del
segle passat, “que reflecteixen la manera miserable com
es vivia, amb poca abundor
de tot; com es vivia en una
masia o el paper trist i secundari que tenien les dones”.
En el llibre, l’autor explica
que “aquest recull de gasetilles no ve a omplir cap buit ni
aspira a enriquir cap parcel·la

Concurs de pintura
infantil a Santa
Eulàlia de Ronçana
Santa Eulàlia de Ronçana

Can Brustenga, de Santa
Eulàlia de Ronçana, acollirà
el diumenge 21 de juliol un
concurs de dibuix infantil,
que es dividirà en tres categories d’entre 3 i 14 anys,
admetent només un dibuix
per concursant. El tema, el
determinarà l’organització.
El dibuixos estaran exposats
al centre cívic i cultural La
Fàbrica durant la festa major.
Es repartiran tres premis
per a cada categoria (de 3 a 6
anys, de 7 a 10 anys i d’11 a
14 anys) i un obsequi a tots
els participants.

Els autors del llibre en la presentació que es va fer divendres a Can Ramis de Sant Celoni

del saber”, però sí que vol
“retre un homenatge als
montsenyencs que van habitar
la serralada en unes condicions de duresa inimaginables
per a nosaltres”. Per recollir
aquestes històries, López, que
treballa de guia de muntanya
i de cartògraf, ha estat més de
dos anys voltant pel massís,
parlant amb molts dels seus
habitants, alguns dels quals
actualment ja són morts,
sempre buscant resposta als
rumors que hi circulaven.
A més del valor de les
històries en si, l’interès del
llibre rau també en la documentació gràfica, amb fotografies recollides pel mateix
autor i en les il·lustracions de
Puche, que ha fet una interpretació de l’escena principal
de cada història. “Abans de
posar-me a dibuixar, he llegit

La portada del llibre

la història i he anat sobre
el terreny. Això et permet
fer un dibuix més acurat”,
comenta l’il·lustrador.

El llibre ha estat publicat
per l’editorial Septimus i ja es
pot comprar a la mateixa llibreria Alguer Set per 20 euros.

Més recompenses de 100 euros
per al projecte ‘Blau Merino’
Les recompenses d’aquest import dins Verkami s’havien esgotat
Granollers
EL 9 NOU

El Grup ProArt Paco Merino, autor del projecte “Blau
Merino” i impulsor de la
campanya a Verkami per
aconseguir microfinançament, ha afegir cinc noves
recompenses per un import
de 100 euros cadascuna, ja
que ha estat la primera opció
de col·laboració que s’ha
esgotat. Les persones que

fan aquesta aportació reben
una obra original de petit
format i emmarcada de Paco
Merino.
A més de les aportacions
de quantitats més petites,
també se’n poder fer de 150
euros, amb la recompensa
d’una obra original de Benito de format mitjà i emmarcada, o de 200 euros. En
aquest cas, es donarà al collaborador una carpeta amb
tres litografies signades i un
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text de Merino. Les altres
aportacions poden ser de 10,
20, 30, 40 o 50 euros, amb
recompenses variades que
poden anar des de l’aparició
als crèdits finals fins a còpies en DVD del documental o
invitacions per a l’estrena .
L’objectiu és aconseguir
4.990 euros. Aquest diumenge a la tarda ja n’havien
aconseguit 2.110, aportats
per 35 mecenes. Ara queden
13 dies de campanya.
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El músic osonenc Guillem
Roma presentarà el seu
segon treball discogràfic,
Oxitocina, a Granollers.
Serà en un concert de petit
format que es farà a les 8
del vespre al bar de Roca
Umbert, on es podran
escoltar per primer cop a la
comarca del Vallès Oriental
els seus nous temes. Roma
actuarà amb el petit format
de la Camping Band Orchestra, però aquest cop amb una
versió especial amb Guillem
Roma (guitarra i veus), Guillem Plana (guitarra elèctrica i veus) i Juan Rodríguez
(tuba i percussió).
Roma va publicar fa gairebé un any aquest segon
treball discogràfic, format
per cançons que es mouen
en terreny de frontera, amb
influències de sons que van
des de la música mexicana
fins a les bandes balcàniques. És una barreja unida
per l’elegància i la personalitat de l’artista, i per un
fil conductor que gira al
voltant d’aquesta hormona
de l’amor que es pot trobar
en les lletres del disc, crítiques però també optimistes i
màgiques.
Guillem Roma arriba a
Granollers després d’una gira
amb més de 30 concerts per
diferents escenaris del país
i festivals com Invictro del
Mercat de Música Viva de
Vic i la FiM de Vila-seca.

Jordi Ribó celebra els
25 anys de l’estudi
fotogràfic al Mirallet
Granollers

El fotògraf Jordi Ribó celebrarà aquest dimecres el 25è
aniversari del seu estudi
fotogràfic de Granollers.
Ho farà en un acte a les 9
del vespre a la terrassa del
restaurant El Mirallet dins
el cicle de concerts d’estiu
Miramecres. En aquesta ocasió, hi participaran diversos
músics vallesans, com Jordi
Pegenaute, Pep Gómez i Joan
Costa.

Lectura per a infants a
la fresca, a Canovelles
Canovelles

Des d’aquest mes de juliol,
la sala infantil de la Biblioteca Frederica Montseny de
Canovelles s’ha traslladat
temporalment a la planta
baixa de l’equipament, just al
pati exterior.

