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La presentació dels dos nous llibres es va fer divendres a La Fàbrica davant un centenar de persones

Es presenten els llibres ‘El patrimoni històric’ i ‘El cançoner de Santa Eulàlia’

Dos nous llibres per 
conèixer més Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

Pere Nadal

Dues publicacions perme-
ten conèixer una mica més, 
des d’aquest divendres, la 
història i l’herència que ha 
deixat el poble al llarg dels 
anys. Són els llibres El patri-
moni històric i El cançoner 
de Santa Eulàlia de Ronçana 
1925- 2010 que es van presen-

tar davant d’un centenar de 
persones a la Fàbrica, a l’inici 
de la Setmana Cultural. La 
primera obra, que impulsa 
l’Ajuntament, cataloga uns 
90 edificis públics i privats 
del municipi en més de 200 
pàgines. Es tracta de masies, 
capelles, molins, l’església 
parroquial, l’ajuntament o 
algunes escoles que han con-
format el paisatge natural i 

humà de Santa Eulàlia entre 
els segles XI i XX. “És la nos-
tra identitat”, va concloure el 
regidor de Cultura, Jordi Sala. 
La publicació culmina uns 
treballs que van arrencar fa 
sis anys, inclosos al Pla d’Or-
denació Urbanística Munici-
pal (POUM). Els autors del 
llibre han estat els historia-
dors Xavier Ciurans, de Santa 
Eulàlia, que s’ha encarregat 

de la recerca històrica i Cinta 
Cantarell, que ha realitzat la 
descripció arquitectònica dels 
edificis. A més, cada construc-
ció disposa d’un quadre amb 
les seves dades generals. Les 
fotografies que apareixen a 
la publicació són de la pròpia 
Cantarell, de Pere Cornellas 
i de l’Ajuntament. Aquest 
catàleg aporta una informació 
valuosa i ajuda a configurar 

un mapa per comprendre la 
història de Santa Eulàlia al 
llarg del temps. 

L’altre llibre presentat 
divendres és El cançoner de 
Santa Eulàlia de Ronçana 
1925-2010. Editat també 
per l’Ajuntament, la publi-
cació neix del treball del 
romancer Jaume Arnella, 
que l’any passat va localitzar, 
per casualitat, 39 cançons 
tradicionals que es canta-
ven popularment al poble 
a principi del segle XX, 
recopilades a l’Obra del Can-
çoner Popular de Catalunya. 
Dos col·laboradors d’aquest 
ingent arxiu, Josep Barberà 
i Pere Bohigas, van encarre-
gar-se de recollir el material 
en una missió de recerca que 
va passar per Santa Eulàlia 
i Lliçà d’Amunt el setembre 
de 1925. A aquestes, Arnella 
hi ha afegit 55 peces més que 
han aportat tres persones 
i la colla de Gitanes que es 
van posar en contacte amb el 
romancer quan van saber que 
estava duent a terme aquest 
projecte. En total, el llibre 
recull 94 cançons, amb la 
partitura, la lletra i algunes 
referències històriques.

 A més, Jaume Arnella i el 
músic Fèlix de Blas van ofe-
rir la possibilitat a entitats i 
persones del poble de cantar 
algunes peces i gravar-ne un 
disc compacte, que s’acompa-
nya amb la publicació. El CD 
inclou 29 peces interpreta-
des, 85 anys després, per 27 
associacions i veïns. Precisa-
ment, dissabte, l’acte central 
de la Setmana Cultural serà 
el concert que les entitats i 
les persones que han partici-
pat en la gravació oferiran a 
La Fàbrica a les 7 de la tarda. 
L’Ajuntament ha editat 2.000 
exemplars de cada llibre. 

Ocine també 
retransmet 
òperes en directe

Granollers

Les sales Ocine de Granollers 
també retransmetran cinc 
òperes en directe des de cen-
tres com el Liceu o l’Scala de 
Milà. La nova programació 
començarà dimecres a les 8 
del vespre amb la retrans-
missió d’El rapte en el serrall, 
de Mozart, des del Gran 
Teatre del Liceu. La mateixa 
òpera també serà retransme-
sa en directe des de la sala 
gran del Teatre Auditori de 
Granollers, que ja fa temps 
que participa en aquest pro-
jecte, i des del Centre Cultu-
ral de Cardedeu, que s’hi va 
adherir fa uns mesos. Aquest 
és un dels espectacles pro-
gramats del Circuit Català de 
Cinema Digital amb l’objec-
tiu d’acostar les produccions 
i continguts culturals de les 
grans sales catalanes, espa-
nyoles i europees al públic 
del municipi i la comarca.

Música a la fresca, amb canvi de lloc
Granollers

El primer concert de la quarta edició del cicle 
Música a la Fresca va començar diumenge al 
matí amb un canvi d’emplaçament a causa 
de la pluja. En lloc de fer-se al pati de l’esco-

la Pereanton, com estava previst, l’actuació 
es vas traslladar a la Casa de Cultura Sant 
Francesc. Aquest primer concert va anar a 
càrrec del guitarrista Àlex Saborit i del baríton 
Daniel Morales. També hi van participar alum-
nes de P-3, P-4 i P-5 de l’escola Pereanton.
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Lliçà de Vall presenta 
el projecte Municipi 
Lector amb una festa

Lliçà de Vall 

El Consell Lector de Lliçà de 
Vall, format per la biblioteca 
municipal, les escoles, l’ins-
titut i les AMPA, presentarà 
públicament dijous amb una 
festa el projecte Municipi 
Lector per fomentar la lectu-
ra. L’acte començarà a 2/4 de 
6 de la tarda a la plaça de la 
Vila. S’explicarà el projecte, 
s’oferirà un berenar popu-
lar i la narradora Roser Ros 
explicarà contes. A la plaça 
hi haurà parades de llibres i 
un punt d’informació de les 
activitats del projecte. En total 
s’han dissenyat una trentena 
d’activitats, que van des de la 
visita d’escriptors a xerrades 
d’experts, passant per una 
programació de conta-contes a 
les escoles i la creació de mot-
xilles amb material de lectura 
que repartiran les escoles. 
L’acte serà una prèvia de la 
Festa de la Primavera. M.G.B.


