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L’il·lustrador Pau Farell i l’autor Diego Sola signant exemplars del llibre divendres passat al Casino de Granollers
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Una de les il·lustracions del llibre, del capítol del bombardeig
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La il·lustració sobre la mort del Conestable de Portugal

Granollers

Teresa Terradas

Una història granollerina, el 
llibre escrit per Diego Sola i 
il·lustrat per Pau Farell que 
recull 2.000 anys d’història 
de Granollers, ja és una rea-
litat. Divendres al vespre, els 
mecenes que van participar 
en el micromecenatge a 
través de Verkami d’aquest 
projecte impulsat per l’asso-
ciació cultural Semproniana 
van poder recollir el volum 
en l’acte que es va celebrar 
al Casino de Granollers i que 
va servir també per la pre-
sentació oficial del llibre, el 
títol del qual va ser lloat per 
l’historiador Jaume Dantí, 
autor del pròleg. “És un títol 
molt ben trobat, perquè parla 
d’una història, sense pre-
tensió de fer la història de 
Granollers. Així ens trobem 
amb la lectura de la història 
de la ciutat en la mesura del 
possible, sense la pretensió 
de l’exhaustivitat”. Tot i així, 
aconsegueix explicar des de 
la prehistòria fins al present, 
“tocant aspectes de tots 
aquests períodes amb una 
diversitat temàtica i amb un 
gran i magnífic esforç de sín-
tesi”, i constituint una bona 
història local, “plantejada 
com una manera de fer avan-
çar la història general”.

Per a l’historiador és molt 
important la voluntat divul-
gadora que té el llibre. “Cap 
feina té sentit si no té una 
repercussió per la gent, i 
aquesta obra té un objectiu 
de divulgació que és molt 
evident sobretot amb les 

va destacar precisament la 
voluntat de donar a la ciutat 
una història divulgativa en 
poques pàgines. “El llibre 
reuneix més de 2.000 anys 
de vida col·lectiva, des dels 
primers pobladors del vall 
del Congost fins al 1992, 
amb Granollers com a sub-
seu olímpica. Entremig hi 
ha una segle XVI esplen-
dorós per la ciutat amb la 
construcció de la Porxada i 
també moments de drama 
col·lectiu, amb la dictadura, 
el bombardeig del 1938 o 
l’entrada dels nacionals. Són 
diferents moments, alegres 
i tristos, que configuren la 
vida col·lectiva d’una ciu-
tat”. Aquestes històries, Sola 
les havia publicat durant 
uns anys al Nació Digital en 
una secció fixa.

Dantí també va destacar 
que l’autor deixava clar el 
coneixement de la història 
pròpia, que contribueix a 
crear la identitat de poble i 
de país.

Per a l’il·lustrador Pau 
Farell, participar en aquest 
projecte va ser “una gran 
repte”. Al final, però, va asse-
gurar haver gaudit molt del 
procés. “M’he sentit com el 
primer lector del llibre, que 
ha imaginat el que explicava 
plasmant-ho en una imatge 
divulgativa i sintètica”. Farell 
va destacar l’ajuda que ha 
tingut en tot moment de 
l’autor. “Ha sigut un viatge 
bonic i emocionant que m’ha 
permès conèixer coses de la 
meva ciutat que desconeixia  
a través d’un relat molt per-
sonal”.

Un lleuger 

espetec d’estels

Granollers

Montserrat Rius

Boscos, palaus, rei, reina, 
princesa, fada bona, fada 
dolenta, malediccions i, com 
no, príncep encantador i 
salvador. Per sobre de tot, 
l’amor. L’amor redemptor i 
veritable que trencarà male-
ficis i retornarà la felicitat 
als caiguts en desgràcia. La 
màgia del conte de Charles 
Perrault en forma de dan-
sa va arribar divendres al 
vespre a l’Auditori Teatre 
de Granollers de la mà de la 
formació Russian Classical 
Ballet. Amb els brillants 
sons, enllaunats en aquest 
cas, de Pyotr Txaikovsky, una 
de les més belles composici-
ons del compositor rus, i la 
coreografia de Marius Petita 
feta a la mida per aquesta 
música, s’aixecava el teló 
i s’iniciaven gairebé dues 
hores de representació que 
van passar com un lleuger 
espetec d’estels.  

Segle XVII. S’aixeca el teló 
i apareix la Gran Sala de la 
Cort del rei Florestà. Feste-
gen el bateig de la seva filla, 
la princesa Aurora. El mestre 
de cerimònies, Calabutte, 
Maxim Ushakov a l’escenari, 
presenta els convidats. Entre 
ells, i amb un paper destacat, 
la Fada Lila, amb una esplèn-
dida i acurada interpretació, 
així com la de Carbosse, la 
fada dolenta, que el balla-
rí Maksim Tkachenko va 
brodar. A partir d’aquí, la 
història segueix els esdeve-
niments marcats pel guió, 
fins a arribar a l’escena més 
emblemàtica, la del petó que 
desperta la princesa adormi-
da durant 100 anys i preludi 
del final. 

Un ampli ventall d’estrelles 
de la dansa eslava s’apleguen 
en aquesta obra representa-
da. En el personatge femení 
principal, la princesa Aurora, 
Evgeniya Bespalova; el balla-
rí Denis Karakashev en el 
paper de príncep Désiré, van 
donar cos i liderar gran part 
de l’obra. Gràcia i elegància, 
moviments rítmics, harmoni-
osos i sincronitzats, tot i que 
en algun moment Evgeniya 
Bespalova va patir alguna 
petita relliscada, que va cor-
regir de manera immediata 
i professional. El muntatge 
es va complementar amb 
una treballada escenografia, 
molt realista i amb alguns 
tocs kitsch, i amb un vestuari 
llampant i treballat. 

‘La bella dorment’, de Russian 
Classic Ballet.
Teatre Auditori de Granollers. 
Divendres 9 de gener de 2015, 
a les 21h.
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il·lustracions i les diverses 
reproduccions, sense treure-
li el rigor científic a la histò-
ria”. Segons Dantí, és difícil 
“trobar l’equilibri entre el 

rigor de la història acadèmi-
ca i la voluntat i la capacitat 
de  divulgació, però aquest 
llibre ho aconsegueix”.

L’autor, Diego Sola, també 

Es presenta el llibre ‘Una història granollerina’, de Diego Sola i Pau Farell

Relat d’una història col·lectiva


