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Nostàlgia dels anys 70, records i
somnis perduts en l'acte del llibre
«Cafè Vic»
Â Amb la seva presÃ¨ncia, molts dels protagonistes del llibre "CafÃ¨ Vic: retrat d'una generaciÃ³ de
rebels i bromistes. 1970-1985" van donar un ambient de "revival" anys 70 a l'acte de presentaciÃ³
celebrat ahir dimarts a l'Ajuntament de Vic.El treball d'Antoni Coromina va aixecar expectaciÃ³,
demostrada en una assistÃ¨ncia forÃ§a massiva. (i desprÃ©s diuen que la gent no llegeix...).
Andreu Roca va fer la presentaciÃ³, mentre que la part institucional de la taula va correspondre
als regidors Xavier SolÃ i Jaume Puig.Â
L'acte va ser també una retrobada de velles amistats ( i potser vells amors) que es va allargar
després en forma de tertúlies a peu de carrer. Els assistents havien de rebre cadascun un
exemplar d'obsequi, pero les existències previstes no donaven per a tant i es van habilitar uns
vals substitoris.Potser per fer el contrapès amb la disbauxa d'aquells anys del Cafè Vic, la nota
dura de la vetllada va ser la lectura solemne del "Cant espiritual", de Joan Maragall, a càrrec de
Carles Baranera (a) "Calvino", un dels protagonistes del llibre. Fer la llista dels personatges
rellevants que hi van assistir seria massa extens i seria una pena oblidar-se d'algú.- Més info
NOTA
PREMSAAJUNTAMENT DE VIC Sentit de l'humor i molt de públic a la presentació
del
llibreDE
(/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=3565)
del llibre "Cafè Vic" de Toni Coromina Es tracta d'un retrat acurat d'una generació de rebels i
bromistes Ahir al vespre va tenir lloc la presentació del llibre "Cafè Vic" del periodista vigatà, Toni
Coromina, un publicació de l'Ajuntament de Vic i Eumo Editorial. La Sala de la Columna de
l'Ajuntament de Vic va quedar petita davant la gran afluència de públic. "Cafè Vic" és el retrat
d'una generació que va viure el final de la dictadura i la transició a Vic i comarca i que varen
promoure un moviment anomenat "contracultural". Toni Coromina és guionista de la vinyeta
editorial diària a La Vanguardia i escriu columnes d'opinió al suplement "Vivir en Catalunya". Des de
1987 escriu a la premsa comarcal osonenca i és autor del llibre "El que la sigue la consigue/
Biografía tolerada de El Último de la Fila". La presentació del llibre va anar a càrrec d'Andreu Roca,
expresident del Cine Club Vic i del Casino de Vic qui va destacar que es tractava "d'una edició
rigorosa i molt exhaustiva" d'uns fets i d'una època que va viure la ciutat. Xavier Solà, primer tinent
d'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vic va manifestar que "és una clara voluntat
d'aquest consistori participar en les iniciatives que retraten Vic des de diferents perspectives i
que enriqueixen la memòria històrica, encara que sigui un període relativament recent, com aquest
cas". Toni Coromina, autor de llibre va fer una intervenció amb un gran sentit de l'humor i va
recordar vàries anècdotes relacionades amb l'Ajuntament de la seva joventut. Vic, 11 de juliol de
2007
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