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Els dibuixos de Conrad Roset als
FGC encenen les xarxes
Alguns membres de Minyons de Terrassa han emprat Twitter per fer-ne dures
crítiques

Conrad Roset durant la inauguració del metro de Terrassa amb Artur Mas, Jordi Ballart, Santi Vila i Enric Ticó
Foto: Cristóbal Castro

Els dibuixos que Conrad Roset ha fet als vagons dels FGC de la Generalitat han ferit les
susceptibilitats d'alguns Minyons de Terrassa, que han emprat les xarxes socials per fer-ne dures
crítiques. Tot i que n'hi ha que també defensen l'obra de l'artista.

Trist @FGC (https://twitter.com/FGC) , pels @Minyons (https://twitter.com/Minyons) i pel món
casteller. Amb bona intenció esperem però molt desafortunat #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash) #castellers
(https://twitter.com/hashtag/castellers?src=hash) pic.twitter.com/J6RciTX6pI
(http://t.co/J6RciTX6pI)
? Malvat (@malvatjordi) July 29, 2015
(https://twitter.com/malvatjordi/status/626432401707769856)

Sortim a la imatge en un castell caient, molt desafortunat ... @quicosimo
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/43617/dibuixos/conrad/roset/fgc/encenen/xarxes
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(https://twitter.com/quicosimo) @malvatjordi (https://twitter.com/malvatjordi)
? Jaume Maeso Simó (@JaumeMaeso) July 29, 2015
(https://twitter.com/JaumeMaeso/status/626465437035986944)
Poc després, el propi Roset ha contestat algunes d'aquestes crítiques declarant que la seva obra
"és un dibuix representatiu d'un castell i punt" i, fins i tot, n'ha difós dues rectificacions, una encara
amb els Minyons i l'altre on ja hi apareixien gegants i bastoners en comptes de castellers.

és un dibuix representatiu d'un castell i punt
? conrad roset (@conradroset) July 30, 2015
(https://twitter.com/conradroset/status/626759808532746241)

Ale! dibuix rectificat per les pròximes impresions del Tren i altres adaptacions que faràn @Minyons
(https://twitter.com/Minyons) #castellers (https://twitter.com/hashtag/castellers?src=hash)
pic.twitter.com/IxPh8z51LP (http://t.co/IxPh8z51LP)
? conrad roset (@conradroset) July 30, 2015
(https://twitter.com/conradroset/status/626693737478012928)

Desde @Minyons (https://twitter.com/Minyons) no us han agradat les meves propostes...Cap
problema hi han altres cultures populars representatives pic.twitter.com/3GdctQw8Dh
(http://t.co/3GdctQw8Dh)
? conrad roset (@conradroset) July 30, 2015
(https://twitter.com/conradroset/status/626724807606976512)
Enmig de la discussió, el compte oficial de Minyons s'ha desvinculat d'aquestes queixes.

La nostra opinió de la imatge de @conradroset https://twitter.com/conradroset)
(
la tractarem amb
ell. Els comentaris de perfils personals no representen la opinió de la colla
? Minyons de Terrassa (@Minyons) July 30, 2015
(https://twitter.com/Minyons/status/626772744349327360)
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