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El músic de l’Ametlla del Vallès vol presentar el disc i engegar els concerts a l’abril

Miqui Puig ja té a punt el 
tercer disc, ‘Impar’ 
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Miqui Puig –a la dreta de la imatge– amb dos dels seus col·laboradors durant la gravació del nou disc a Caldes

Granollers

Estefania Marín

Miqui Puig enyorava el tre-
ball d’estudi de gravació, que 
tenia aparcat des de Casuali-
dades, el disc amb què es va 
estrenar en solitari. Després 
de Miope, fruit de l’enregis-
trament en directe al Casino 
de Caldes, Puig s’ha retrobat 
la producció i les llargues 
hores davant de la taula de 
so per gravar Impar, el tercer 
disc de la nova etapa, que ja 
té enllestit.

El disc és el resultat de 
tres mesos intensos de tre-
ball a cavall entre la Buc-
bonera Records, de Caldes 
de Montbui, i Musiclan, 
d’Avinyonet de Puigventós. 
Envoltat de músics i arran-
gistes de confiança –entre 
els quals Lluís Robisco 
(metalls), Xarli Oliver (elec-
trònica), Tomàs Robisco (dis-
seny de so), Jordi Mora (mes-
cla) i Ramon Solé (cors)–, 
Puig ha confeccionat un disc 
molt personal. “L’he autopro-
duït i, per tant, el risc va al 
meu càrrec. Me’l sento com 
un fill”, admet. El cantant 
ha concebut Impar com un 
treball “clàssic” i “localista”, 
amb col·laboracions desta-
cades com Òscar Daniello 
(Facto Dealfe i Mishima) 
i del trio vocal femení The 
Pepper Pots. “He fet servir 
instruments tradicionals de 

rock i reflecteix una etapa 
vital molt arrelada al meu 
poble, l’Ametlla del Vallès. 
Hi ha influència de les coses 
que passen aquí al costat, 
dels amics i de la gent que 
m’envolta”.

TEMPS DE REAFIRMACIÓ

Les 13 cançons que inclou 
el treball parlen de “reafir-
mació”, i d’històries fictícies 
o reals més aviat properes, 
admet el cantant. “Reivin-

dico un moment emocional 
de tranquil·litat, en què em 
sento molt còmode”. 

El nou treball de Puig 
encara no té data fixa de 
presentació, però el cantant 
preveu començar a fer con-
certs a l’abril. “Suposo que 
també serà el moment en 
què el disc sortirà al mercat”. 
Malgrat que Impar havia 
d’estar impulsat per Sinna-
mon Records (responsable 
de Miope), Puig ha optat per 
buscar una altra productora. 

L’artista admet que ja ha 
rebut mostres d’interès per 
part de diverses discogràfi-
ques: “M’interessa que s’in-
volucrin en el disc, i que es 
comprometin a una bona dis-
tribució i difusió”, comenta.

D’altra banda, ja es pot 
trobar a les botigues espe-
cialitzades el primer volum 
de la col·lecció Mis favoritas, 
de Blanco y Negro, amb una 
tria de les cançons que han 
marcat Miqui Puig al llarg de 
la seva vida.

Chapertons 
actua a la 
Garriga amb 
una obra 
d’humor visual

La Garriga

EL 9 NOU

La companyia Chapertons, 
sota la direcció d’Àngel 
Alonso, presentarà Goma 
gom, aquest dissabte a partir 
de les deu del vespre al Tea-
tre de la Garriga El Patronat. 
Es tracta d’una obra d’humor 
visual adreçada a tots els 
públics, utilitzant el pneu-
màtic com a gran protago-
nista. 

Els tres personatges de 
l’obra juguen amb un mate-
rial en constant transfor-
mació i fan entrar el públic 
dins un món imaginari on 
les rodes prenen vida. A 
través d’aquest muntatge, 
l’espectador viurà una còmi-
ca travessia pel mar, plena 
d’entrebancs, i que es veurà 
submergit en una excitant 
aventura submarina envolta-
da de peixos, pops i taurons.

 Però Goma gom és també 
un triomfant cotxe de fórmu-
la 1, la història d’amor entre 
una flor i una abella, el joc 
musical de tres mussols, una 
tendra parella de pingüins 
entremaliats, un domador 
de circ i les seves foques... El 
resultat del muntatge, dirigit 
per Àngel Alonso, és un com-
binat divertit d’imaginació, 
senzillesa i creativitat.

Les entrades per veure 
l’espectacle costen 14, 12, 11 
i 9 euros.

El Gat d’en Calixto, a l’Ametlla, presenta una exposició del dibuixant

L’humor de Perich, a l’Ametlla
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Les obres han estat cedides per la Fundació Gat Perich

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

El restaurant El Gat d’en 
Calixto, a l’Ametlla del 
Vallès, presenta des de dijous 
passat i fins al mes de juny 
una exposició de dibuixos de 
Jaume Perich. Són unes 25 
obres que han estat cedides 
per la Fundació Gat Perich, 
amb seu a Premià de Dalt, 
població del Maresme on el 
dibuixant va viure molt de 
temps. La mateixa Fundació 
també s’encarrega d’orga-
nitzar el Premi Gat Perich. 
La mostra ha estat possible 
gràcies a l’amistat que Jordi 
Ponti, d’El Gat d’en Calixto, 
manté amb els membres de 
la Fundació des de fa temps.

Ponti recorda que fa tres 
anys el Palau de la Virrei-
na va organitzar una gran 

exposició en homenatge a 
Perich, que es va distribuir 
segons les temàtiques en 
diverses sales. “Un cop aca-
bada l’exposició, aquestes 
peces van anar a parar a la 
Fundació. Nosaltres hi vam 
anar i vam triar les obres 
que ens van semblar més 
adients per exposar al res-
taurant”, ha explicat Ponti.

FRANCO I EL MÓN CUL-
TURAL COM A TEMES

Alguns dels dibuixos tenen 
Franco com a motiu princi-
pal, mentre que gairebé tota 
la resta versen sobre qües-
tions culturals, com l’art, 
el cinema o la literatura. 
“Totes elles són una mostra 
del cinisme de Perich, del 
seu esperit, que no es casava 
amb ningú. Sabia enfotre’s 
de tothom amb molta conya”, 
ha comentat Jordi Ponti. La 
inauguració de la mostra es 
va fer dijous al vespre amb 
l’assistència de diversos 
membres de la Fundació Gat 
Perich.


