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Els cantaires de la Polifònica, que també feien d’actors, en una de les escenes del muntatge

Dilluns, 1 de desembre de 2008
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Anna Amador, Neus Bulbena, Jordi Permanyer i alguns dels lectors premiats van bufar les espelmes del pastís

La Biblioteca de la Garriga bufa 
les espelmes del desè aniversari
La Garriga

Helena Masó

La Biblioteca Municipal de la 
Garriga va bufar les espelmes 
divendres per celebrar el seu 
desè aniversari al compàs de 
l’obra poètica de Pilar Cabot, 
crescuda amb la veu impo-
nent de Big Mama. La parella 
artística va interpretar Poeta 
sobre cordes, un recital poè-
tic-musical que recorria els 
versos d’una quinzena de 
poemaris de l’autora i que 
trobava, en cada cançó, la 
interpretació més fidel dels 
seus mots. Amb pulsacions 
de música negra com a con-
signa i amb el vaivé dels aires 
més subtils del jazz, el swing, 
el blues o el bolero, Cabot i 
Big Mama van interpretar 
la poesia dels llibres Versos 
obstinats, Avui estimo Bau-
delaire, Ombres de mots i de 

silencis, Balcó de guaita o Els 
rossinyols insomnes, entre 
d’altres. Un tastet de tendre-
sa, saviesa i profunditat.

Durant la celebració, que 
va anar encapçalada pels 
parlaments dels responsables 
municipals i de la Diputació, 
es va lliurar un obsequi als 10 
usuaris que, al llarg d’aquesta 
dècada, han realitzat més 
préstecs. Els guardonats 
van ser Misael Alerm, Enric 
Cabestany, Rafael Cazo, Gui-
llem Duran, Maria Duran, 
Clara Escarrabill, Francisco 
Ginés, Joan Gomis, Jordi 
Portabella i Montserrat Solé. 
A banda, es va inaugurar la 
mostra fotogràfica “10 Anys 
de Biblioteca de la Garriga: 
1998-2008”, una selecció dels 
moments més representatius 
dels 10 anys de vida de l’equi-
pament.

La regidora de Cultura, 

Meritxell Rochina, va desta-
car el nombre de socis de la 
biblioteca, que actualment 
supera els 8.000, i va posar 
l’accent en el fet que és 

la segona biblioteca de la 
comarca amb més nombre 
d’usuaris i préstecs. Amb un 
fons de 48.000 exemplars, 
Rochina va assegurar que la 

biblioteca “és un referent 
indispensable per la seva 
àmplia oferta d’informació, 
formació i activitats culturals 
i lúdiques”. 

El públic omple el Teatre Auditori en la reestrena d’‘Abans del silenci’

Una obra per fer història
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Un dels elements granollerins del Carnaval, en una altra escena

Granollers

Montserrat Rius

La història es pot explicar de 
moltes maneres, però una 
d’elles, a través de la música i 
el cant, és de les menys empra-
des i, en canvi, potser  és de les 
més enriquidores i que més 
incideixen en la memòria i el 
subconscient dels espectadors. 
Dissabte al vespre, el Teatre 
Auditori de Granollers, gai-
rebé ple, aplegava un públic 
expectant i delirós de viure i 
escoltar en viu i directe una de 
les pàgines corals i musicals 
més ben escrites dels últims 

temps a casa nostra, Abans del 
silenci, reestrenada després de 
10 anys.

En les dues parts s’enca-
bien nou escenes que són 
nou trencaclosques molt ben 
triats i lligats de la història 
més recent de Granollers 
–i del nostre país–, des del 
1887 amb els enfrontaments 
entre carlins i liberals, fins 
l’any 1936, l’inici de la guerra 
civil, l’inici d’un llarg silenci. 
L’obra comença amb un cant 
a la llibertat, Ja s’albira la vic-
tòria, la peça més exuberant 
i alhora solemne de l’òpera, 
que es repetirà al final de 

l’escena cinquena i primera 
part del concert.  

La música de Brotons és 
una música extreta de les 
més pregones arrels del fol-
klore i tradició catalanes, 
amb un punt d’innovació 
contemporània que li atorga 
personalitat pròpia. Esdevé 
tràgica i planyívola en alguns 
moments culminants de 
l’obra en què fa posar la pell 
de gallina, gatzarosa, vistosa 
i folla quan se celebra el car-
nestoltes, on hi cal afegir les 
veus excel·lents de la sopra-
no Rimma Khismatullina  i 
el tenor David Hernández 
Anfruns. Aquesta escena con-
té, a més, un regal visual, la 
interpretació d’un ball a rit-
me de vals a escena, un dels 
moments més vistosos de la 
representació, que va ser ínti-
ma i pletòrica en l’obertura 
de la segona part; tendra i 
angelical en el concert inau-
gural de l’Orfeó Granollerí, 
dirigit en escena per un emo-
cionat i professional de cap a 
peus Agustí Vidal; o punyent, 
irònica i entranyable en 
l’escena del safareig, on les 
dones diuen la seva sobre el 
recent aprovat vot femení. 
Gairebé tota la música es 
podria resumir en el darrer 
acte, que acaba amb un cant 
entre èpic, dolorós i esperan-
çador. Va ser el tancament 
final d’una gran obra. Va 
dirigir l’orquestra el mateix 
compositor, Brotons, amb una 
feina on, a més d’una gran 
professionalitat, s’hi ajuntava 
l’emoció dels músics traspua-
da pel seu director. Una esce-
nografia senzilla, minimalista 
però escaient, un narrador 
de veu clara i entonació “al 
punt”, uns excel·lents can-
taires que eren, a més, bons 
actors. Tot plegat, una obra 
per fer història. 


