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EL 9 NOU

CULTURA

Eulàlia Canal comparteix l’últim
llibre amb el públic de Granollers

Delta es
presenta a El
Mirallet dins
el Festival de
Jazz

L’escriptora presenta ‘Un cargol fabufantàstic’ a la llibreria La Gralla
Granollers

Granollers
EL 9 NOU

La presentació a Granollers
del darrer llibre d’Eulàlia
Canal, El cargol fabufantàstic
(Barcanova) va tornar a reunir a La Gralla molts amics i
seguidors –alguns de molts
joves– de l’escriptora granollerina. Tampoc va faltar a
la cita Carole Edet, que s’ha
encarregat d’il·lustrar aquesta nova història de l’autora,
sorgida com alguna altra
anterior a partir d’un comentari d’un dels seus fills, en
aquest cas del Nil. “En un
conflicte amb les seves germanes va acabar dient que
potser no l’estimaven, i a partir d’aquí vaig tenir la idea
d’escriure el conte. Em van
venir una pila de sentiments,
de records... Tothom s’ha
sentit en algun moment una
mica sol o amb la sensació
que no li han fet prou cas”,
explica Canal, encantada
de poder compartir el seu
últim llibre amb el públic de
Granollers.
És el mateix que li passa al
protagonista de la història,
un cargol “que té problemes,
que està convençut que no
l’estimen gens ni mica”. Així
ho explicava l’escriptor Pere
Martí, en la presentació feta
dijous a la tarda. “L’autora,
però, com a bona psicòloga,
farà que aquests problemes

Delta, el nou projecte de Joan
Vinyals amb Ignasi Zamora
i David Gómez es presentarà
aquest dimecres al restaurant El Mirallet dins el Festival de Jazz de Granollers.
La banda, autodefinida com
a power trio, presenta composicions pròpies dels seus
membres i versions dels trios
històrics que admiren: Jimi
Hendrix Experience, Cream,
Stevie Ray Vaughan and
Double Trouble... Vinyals
(guitarra), Zamora (baix) i
Gómez (bateria) passen de
les modes i els estils i es preocupen per divertir-se tocant
plegats. En l’apartat d’estètica i imatge, hi ha Pol Borràs,
pintor i artista multidisciplinari que ja ha col·laborat
amb Vinyals en la realització
del disc Vil·la Blauet. L’actuació començarà a les 9
del vespre. Aquesta serà la
penúltima actuació del Festival de Jazz de Granollers,
que es tancarà divendres al
vespre amb la presentació
del projecte de Triphàsic, de
Llibert Fortuny (saxo tenor),
Gary Willis (baix elèctric) i
David Gómez (bateria). La
formació oferirà un concert
peculiar on barrejarà sons
clarament jazzístics i d’elements electrònics, i aconseguirà nous punts d’expressió
en el món del jazz. Aquesta
darrera actuació es farà a les
10 del vespre a Roca Umbert.

GRISELDA ESCRIGAS

Teresa Terradas

La presentació del llibre d’Eulàlia Canal, al mig de la taula, va reunir públic de totes les edats

se solucionin de l’única
manera que es poden solucionar, parlant-ne”, afegeix
Martí. El tema de la història
–la solitud i la dificultat de
relacionar-se amb l’entorn–
és universal, però la manera
en què és narrada per l’autora la fa especial i plena
m’emocions.
Segons Pere Martí, Un
cargol fabufantàstic “és una
obra literària amb tots els
ets i uts, on l’autora torna a

fer gala d’un gran domini de
la llengua, de la preocupació
per l’estil i de la passió per la
literatura”. Com a exemple,
l’escriptora posa la riquesa
i precisió de la llengua, la
facilitat en l’ús de registres,
l’estructura clara, senzilla i
lligada a la tradició literària,
l’ús de recursos literaris
molt populars i assequibles
als infants. “Podem dir que
l’obra d’Eulàlia Canal és
molt bona literatura”, afirma

Martí, coincidint amb Sara
Moyano i Anna Maria Farrés,
de l’editorial Barcanova. “Per
a nosaltres és sempre un
motiu de felicitat presentar
un llibre d’Eulàlia Canal.
Ens agrada molt com escriu i
com fa la feina”, va reconèixer Moyano. Farrés, que és
assessora literària de l’editorial, va qualificar Canal com
una d’aquelles persones que
tenen “una estrella especial,
amb llum i veu pròpia”.

Les biblioteques
de la Diputació a
la comarca tenen
139.000 socis

XÈNIA SENDRA

Granollers

L’art més jove, a Granollers
Granollers

Parades de joies, complements, samarretes estampades i
altres productes amb diferents aplicacions, o de pintures,
gravats i il·lustracions van prendre part dissabte en la mostra
i mercat d’art jove Originàlia, de Granollers, que arribava a
la tercera edició. Des de les 12 del migdia i fins a les 10 del
Dilluns, 8 de juny de 2009

vespre, els diferents artistes van mostrar les seves creacions,
al mateix temps que es feien activitats paral·leles, com una
desfilada de vestits de paper o diverses actuacions musicals,
com la del grup Ziggys’s Band, dissabte al migdia. També es
van fer diversos tallers al llarg de tota la jornada sobre gravat, calcografia, bijuteria, construcció de ninots de cartró o
estampació.

Més de 139.000 ciutadans
del Vallès Oriental tenen
el carnet de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de
la Diputació de Barcelona.
Aquests 139.742 socis es
reparteixen entre 22 biblioteques d’Aiguafreda,
l’Ametlla, Caldes,
Canovelles, Cardedeu,
Castellterçol, les Franqueses, la Garriga, Granollers (2
biblioteques), la Llagosta,
llinars, Martorelles, Mollet,
Montmeló, Montornès,
Parets (2), la Roca, Sant
Celoni, Sant Feliu de
Codines i Santa Maria de
Palautordera. La Xarxa de
Biblioteques Municipals de
la Diputació té actualment
190 biblioteques i 9 bibliobusos.

