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D’esquerra a dreta, Fe Fernández, l’escriptor Sebastià Alzamora i l’exconseller Joan M. Tresserras, a l’acte d’aniversari

El premi Sant Jordi 2011 se suma 
al 5è aniversari de la llibreria 
L’Espolsada, a les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

C.M.

Ja fa 5 anys que Fe Fernández 
va decidir obrir L’Espolsada a 
Corró d’Avall, l’única llibre-
ria del municipi de les Fran-
queses. El divendres passat, 
l’establiment va celebrar el 
cinquè aniversari amb la pre-
sència de Sebastià Alzamora, 
Premi Sant Jordi 2011 i 
columnista del diari Ara, i 
l’exconseller de Cultura Joan 
Manuel Tresserras. 

L’autor mallorquí, que 
va aprofitar per presentar 
la novel·la Crim de sang, va 
parlar de la solitud que viu 
l’escriptor durant el procés 
de creació d’una novel·la. En 
aquest sentit, va destacar que 
poder compartir opinions 
amb els lectors i veure que el 

teu llibre agrada i té bones 
crítiques és la recompensa 
d’aquest camí solitari a l’hora 
d’escriure. Crim de sang és 
un relat policíac situat a la 
Barcelona de la Guerra Civil; 
l’obra ha suposat dos anys de 
feina per a Alzamora, que ha 
necessitat molta documen-
tació. 

Per la seva banda, Joan 
Manuel Tresserras va parlar 
del paper de les llibreries 
a la societat com a punts 
dinamitzadors on no només 
s’hi comercialitzen llibres. 
Durant aquests 5 anys la 
llibreria ha organitzat mol-
tes activitats relacionades 
amb la lectura i s’han fet 
diferents col·loquis amb 
escriptors catalans per tal 
d’intercanviar opinions entre 
els lectors i autor d’un deter-

minat llibre. 
Aquest any, i amb motiu 

d’aquest cinquè aniversari, 
cada mes es farà un petit 
homenatge a una editorial 

i els seus llibres tindran un 
descompte; aquest mes de 
febrer serà el torn de les 
editorials El Club Editor i 
Edicions 1984. “Les llibre-

ries viuen un moment molt 
incert però esperem que 
puguem seguir endavant”, va 
declarar Fe Fernández, propi-
etària de la llibreria.
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Joan Albert Amargós va ser l’encarregat de dirigir a la Orquestra de Cambra de Granollers en l’estrena de diverses obres ‘Concert per a saxo i orquestra’ 

L’OCGr celebra el 20è aniversari amb un concert de luxe dirigit per Joan Albert Amargós

D’estrenes i aniversaris

Granollers

EL 9 NOU

La roda de premsa prèvia 
al concert de l’Orquestra 
de Cambra de Granollers 
(OCGr) d’aquest diumenge al 
Teatre Auditori ja presagiava 
la importància de l’esdeve-
niment dins de la tempora-

da d’aquesta formació. La 
celebració del 20è aniversari 
de l’orquestra, tres estrenes 
mundials i la interpretació 
d’una de les obres més bri-
llants i emblemàtiques de 
Xavier Montsalvatge, tot sota 
la batuta d’un director de 
luxe: Joan Albert Amargós. 

El concert va començar 

amb l’obra del barceloní 
Antoni Olaf Sabater Con-
cert per a Saxo i Orquestra, 
un encàrrec de l’OCGr amb 
motiu del seu 20è aniversari. 
El saxofonista Albert Julià 
va defensar magistralment 
la complexa part solista 
d’aquesta peça, caracteritza-
da per la manca de repetició 

temàtica i la transició conti-
nuada entre diverses atmos-
feres sonores. Tot i alguna 
imprecisió rítmica, l’orques-
tra es va mostrar totalment 
receptiva a les inflexions de 
tempo proposades per Julià i 
marcades enèrgicament per 
la batuta àgil d’Amargós.

El concert va continuar 

amb dues estrenes d’estils 
molt contrastats de part de 
dos joveníssims composi-
tors de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya. Dos 
homenatges molt personals  
a l’escriptor Pere Calders 
amb motiu del centenari del 
seu naixement. En primer 
lloc, l’obra Història Natural, 
on el compositor Pol Reque-
sens va voler experimentar 
encertadament amb les 
diferents sonoritats de l’or-
questra,  i va aconseguir una 
obra madura, de caire con-
temporani, plena de colors i 
dinàmiques. A continuació, 
Els nens voladors de Josep 
Ollé, molt més propera a 
l’estil musical cinematogrà-
fic, carregada de bellíssimes 
melodies i de romanticisme.  

Va tancar el concert una 
excel·lent interpretació de 
la Folia Daliniana de Xavier 
Montsalvatge, compositor 
gironí de qui enguany se 
celebra el centenari del seu 
naixement. Estrenada l’any 
1996, l’obra evoca l’univers 
pictòric de Salvador Dalí, 
buscant dibuixar musical-
ment les escenes surrealis-
tes del pintor de Figueres. 
Aquesta obra, definida pel 
mateix Montsalvatge com 
una versió lliure de la Folia 
de España, està concebuda 
com una simfonietta per a 
flauta, oboè, clarinet i fagot. 
Cal destacar, la solvència i 
musicalitat amb què els qua-
tre solistes de vent fusta de 
l’OCGr (Jordi Gendra, Emili 
Pascual, Carles Pertegaz i 
Óscar Álvarez) van interpre-
tar les respectives partitures. 
Una aposta valenta de l’OC-
Gr, que ha volgut celebrar 
el seu 20è aniversari donant 
suport a la música contempo-
rània del país. 


