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Fa uns mesos em varen 
proposar formar part 
d’un grup de paraula. 
No sabia de què es trac-
tava, però vaig anar a la 
primera reunió. Es volia 
crear un grup interge-

neracional per parlar dels efectes que 
la Guerra Civil, dictadura i transició 
havien tingut sobre les persones. La 
Casa de la Pau (Can Jonch) era l’espai 
on ens trobaríem i les sessions estari-
en coordinades per la Fina Jonch i la 
Teresa Altmira.

Aquest grup està format, d’una 
banda, per gent que va viure la 
Guerra Civil, d’una altra pels que 
vam néixer en la dictadura i vàrem 
viure la transició política i, final-
ment, els que ho van fer en la demo-
cràcia. Entre uns i altres parlem de 
com s’ha transmès la memòria his-
tòrica d’una generació a l’altra. Evi-
dentment, el gran tema és com es va 
viure la Guerra Civil i la posterior 
dictadura, i les converses són extre-
mament enriquidores. 

Silenci i paraula són dos mots 
que hem analitzat en profunditat. 
Hem cercat, i encara ho estem fent, 
les raons del silenci que va seguir a 
la Guerra Civil; volem esbrinar per 
què els nostres pares no ens n’expli-
caven res, i també  per què nosaltres 
–els joves  de llavors– no fèiem pre-
guntes. El trauma que va provocar 
la Guerra Civil i sobretot el bom-
bardeig va fer callar molta gent, i a 
més hi havia la por, durant la dicta-
dura, a les represàlies que podrien 
haver-hi si se’n parlava. Les pors de 
les denúncies van acabar d’apagar 
les paraules... però i nosaltres què 
fèiem?, per què no preguntàvem res? 
La veritat és que gairebé no en sabí-
em res de res d’una història que mai 
vàrem arribar a estudiar a l’escola i 
també perquè vivíem en un món en 
blanc i negre absolutament manipu-
lat per la dictadura. I no va ser fins 
molt més endavant –ja en democrà-
cia– quan se’n va començar a parlar. 

Pel que fa al bombardeig de 
Granollers, penso que les imatges  
que en Joan Garriga va trobar sobre 
aquell acte criminal varen ser clau 
per començar a fugir d’aquell silenci 
tan forçat. Ens varen permetre obrir 
els ulls davant aquella massacre 
injustificada i cruel i vàrem quedar 
colpejats davant dels edificis destru-
ïts, cossos mutilats o cadàvers arren-
glerats al cementiri de la nostra ciu-
tat. 

A través d’experiències de cada 
un de nosaltres, especialment colpi-
dores les de les persones que varen 
viure la Guerra Civil i el bombar-
deig, comencem a entendre el per-
què d’aquest llarg silenci i la neces-
sitat de fer que aquella barbàrie no 
s’oblidi mai.

Les paraules es poden amagar, 
prohibir o castigar, però mai deixa-
ran d’existir. Per molt reprimides 
que estiguessin durant molts anys, 
han sobreviscut dins nostre i això 
ha estat perquè les paraules sempre 
seran lliures.

Granollers

Pep Barbany

Si retratar un geni és una tasca tan 
apassionant com complexa, el repte 
és majúscul si, a més, volem convertir 
el relat en un monòleg teatral. I això 
és precisament el que va fer el dra-
maturg Ever Blanchet, l’ànima dels 
teatres Versus i Gaudí de Barcelona, 
quan va escriure l’obra Van Gogh. Ara, 
el director granollerí Òscar Molina ha 
reprès la peça, que es va preestrenar 
dimarts passat al Teatre de Ponent 
amb la complicitat de l’actor Roger 
Pera.

Van Gogh s’inspira en les famoses 
Cartes a Theo per oferir un retrat 
de la persona que hi ha darrere el 
pintor i reivindicar l’home sensible, 
intel·ligent i passional. La direcció de 
Molina, neta, gairebé invisible, refor-
ça el protagonisme de les cartes, que 
el pintor holandès va trobant per tots 
els racons de l’escenari. L’escenari 
només és ocupat per una taula, una 
cadira i un grapat d’espelmes que ens 
allunyen del celebrat art colorista de 
l’artista i ens apropen als clarobscurs 
d’una vida torturada.

Així, durant una hora i mitja, anem 
repassant, no tan sols el recorregut 
vital i emocional del protagonista, sinó 
també les seves reflexions sobre l’art, 
sobre pintors que el van precedir com 

Òscar Molina preestrena al Teatre de Ponent ‘Van Gogh’, d’Ever Blanchet

L’home de darrere el personatge
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L’actor Roger Pera s’enfronta al personatge de Van Gogh amb generositat

Rembrandt o Rubens, i ens apropem a 
la figura d’un home genial que, en la 
recerca de l’eternitat artística, s’aïlla 
del món, s’obsessiona i embogeix.

Roger Pera s’enfronta al personat-
ge amb generositat i transmet la sen-
sibilitat i la dolça intel·ligència del 
personatge. No aconsegueix, en can-
vi, que te’l creguis com a home embo-

git i torturat. El resultat (al qual falta 
rodatge) ressalta la importància del 
text i les lúcides reflexions i deixa 
de banda la interpretació. No sabem 
si per decisió de Molina, la funció 
esdevé més una lectura dramatitzada 
d’uns textos interessantíssims que 
un retrat del personatge basat en el 
treball de l’actor. 

Marc Parrot i l’orquestra 
Impossible presenten 
‘Ombres de plata’ a Sant 
Feliu de Codines
Sant Feliu de Codines

El músic i compositor Marc Parrot 
i l’orquestra Impossible actuaran 
aquest dissabte al Centre Cívic La 
Fonteta de Sant Feliu de Codines per 
presentar el treball Ombres de plata. 
Es tracta d’una selecció de títols del 
director de cinema mut Segundo de 
Chomón, que incorpora la música 
en directe de Marc Parrot, creada 
expressament per a l’ocasió. Ombres 
de plata és un espectacle fet de can-
çons i d’imatges amb molta força 
poètica. El concert començarà a les 
10 del vespre i el preu de l’entrada és 
de 5 euros.

Pau Joan Hernàndez presenta 
‘Projecte Ictivela’ a Bigues

Granollers

L’escriptor Pau Joan Hernçandez va 
presentar dimecres a la tarda la seva 
darrera novel·la, Projecte Ictivela, 
a la biblioteca de Bigues i Riells. A 
l’acte també hi va participar l’editor i 
escriptor Josep Francesc Delgado, de 
la Garriga, que ha publicat el llibre a 
l’editorial Edicions del Roure de Can 
Roca. La novel·la és una història de 
ficció científica on una colla d’amics 
assumeix el doble repte de construir 
un submarí propulsat amb energia 
eòlica i solar, i demostrar que funcio-
na. La presentació es va incloure dins 
el nou cicle Dimecres d’Autor. R
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Teatre de Ponent 
presenta una comèdia 
d’una companyia de 
Màlaga
Granollers

La companyia malaguenya Teatro 
del Gato actuarà aquest cap de 
setmana al Teatre de Ponent amb 
Manual de bricolaje, una comèdia 
nova que presenta una altra forma 
de portar l’humor. El text és molt 
divertit i ple de situacions absurdes, 
amb un punt corrosiu procedent 
de les altes idees en un llenguatge 
senzill, popular i extremadament 
acurat que, a causa del sentit musi-
cal i rítmic del text, enganxa l’espec-
tador. L’obra la signa un dels grans 
dramaturgs del segle XX, Miguel 
Romero Esteo.

Concert de Batak i 
Sherpah al 2046 de 
Granollers, aquest 
divendres
Granollers

El grup Batak, creat el 2004 a 
Granollers, actuarà divendres a la 
sala 2046 del polígon Jordi Camp, 
juntament amb Sherpah. Batak fusi-
onen el reggae i l’ska amb músiques 
folk d’arreu del món, en una barreja 
de ritmes i sons creada per arribar a 
tothom i crear sempre un ambient 
de festa. Per la seva banda, Sher-
pah presentarà el seu tercer treball 
discogràfic, Camino, en el qual 
han tingut la col·laboració, entre 
d’altres músics, de Joan Garriga, de 
la formació garriguenca La Troba 
Kung-Fú.


