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L’autor de Lliçà d’Amunt ha publicat el seu vuitè llibre, dins l’editorial Cruïlla

Oliván s’estrena en novel·la infantil 
amb ‘El castell del doctor Franchini’
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Lluís Oliván ha escrit una novel·la d’aventures com les d’abans però portada a l’actualitat

Lliçà d’Amunt

T.T.

Després de set llibre publi·
cats, Lluís Oliván s’ha estre·
nat com a autor de novel·la 
infantil amb El castell del 
doctor Franchini, que acaba 
de publicar l’editorial Cruïlla 
dins la col·lecció Vaixell de 
Vapor amb il·lustracions del 
mallorquí Bartomeu Seguí. 
L’autor de Lliçà d’Amunt 
confessa que feia temps que 
tenia moltes ganes d’escriure 
alguna cosa per a nens, “i al 
final va sortir aquesta novel·
la d’aventures adreçada a 
nois i noies de 9 a 12 anys”. 

Amb El castell del doctor 
Franchini, Oliván ha volgut 
escriure “una novel·la d’aven·
tures de les de sempre, amb 
nens anant amb bicicleta i 
fent coses de nens, però amb 
els problemes i situacions 
actuals en què no hi falten els 
mòbils o les videoconsoles”.  

El llibre està protagonit·
zat per una colla de quatre 
nens –en Guillem, que fa de 
narrador, la Laia, en Manel 
i el Javier– que un dia deci·
deixen entrar al castell del 
doctor Franchini, un casalot 
abandonat situat als afores 
del poble on diuen que hi 
passen coses estranyes. La 
seva intenció és descobrir 
l’esperit que s’hi amaga, però 
quan el fantasma se’ls mani·
festa i els fa fugir corrents 
del castell, en Guillem s’hi 
perd i hi queda atrapat. 

La història té lloc en un 
municipi que “s’assembla 
vagament a Lliçà d’Amunt”, 
tal com ha passat en altres 
novel·les de l’autor, com 
Parcel·les habitades. Preci·
sament, el castell del doctor 

Franchini ja apareixia en un 
dels capítols d’aquest llibre.  
“M’agrada fer referència al 
meu municipi. No es pot dir 
que sigui el mateix. Gene·
ralment el que faig és inspi·
rar·me en aquest territori”, 
comenta l’autor, que no ha 
dubtat, per exemple, a posar 
el nom de Sant Baldiri a l’es·
cola de la història de ficció.

En aquest llibre, Oliván 
també fa referència a les situ·
acions familiars dels nens pro·
tagonistes, tot i que no entra 
en aquest tema de manera tan 
profunda com havia fet en 
altres històries de ficció expli·
cades fins ara, com és el cas 
del seu darrer llibre, Has mar-
xat sense avisar. Però sí que 
el lector podrà saber que el 
nen que fa de narrador és fill 
de pares separats o que el seu 

millor amic procedeix d’Eti·
òpia i només té mare. “Tot 
plegat, però, s’explica dins la 
normalitat més absoluta”.

L’autor reconeix que s’ho 
ha passat molt bé escrivint 
aquest llibre, i no descarta  
tornar a repetir en aquest 
gènere. “Al capdavall, a l’hora 
de narrar i de desenvolupar 
els personatges, el procés 
és el mateix escriguis el que 
escriguis. Potser en algun 
moment has de ser més 
explícit”, comenta Oliván, 
que ha tornat a optar per la 
narració en primera persona.

Aquest és el vuitè llibre de 
l’autor, que  ja té publicats El 
taxidermista, El món líquid, 
El guardián de las hogueras, 
Un pare possible, Parcel·les 
habitades, Títulos robados i 
Has marxat sense avisar.

EL CASTELL DEL DOCTOR 
FRANCHINI
Autor: Lluís Oliván
Editorial: Cruïlla. Col·lecció 
Vaixell de Vapor.
Preu: 7, 75 euros

La Societat Coral l’Aliança 
tanca els actes del centenari 
amb un concert al Patronat

La Garriga

EL 9 NOU

La Societat Coral l’Aliança de 
la Garriga tanca aquest dis·
sabte els actes del seu cente·
nari amb un concert al Teatre 
Municipal El Patronat, que 
començarà a les 8 del vespre.
La primera part del concert 
servirà per tancar aquest pri·
mer centenari i estarà prota·
gonitzada per la Coral de les 
Escaldes, d’Andorra, dirigida 
per Teresa Vidal.  

En la segona part, que ser·
virà per inaugurar el segon 
centenari, actuarà la Cobla 
Vial d’Olesa i la Societat 
Coral l’Aliança, sota la direc·
ció d’Enric Roca Torndela·
creu. Al llarg del concert s’in·
terpretaran peces de Verdi, 
Mozart, Ortega Monasterio, 
Enric Morera o Gil Membra·
do.

L’acte, que té la col·
laboració d’Unnim i Esteba·
nell Energia, serà obert al 
públic.

Concert 
d’Ensemble 
Ambients a la 
Garriga
La Garriga

El grup Ensemble Ambients 
actuarà aquest diumenge a 
les 12 del migdia a l’Auditori 
de l’Escola de Música de la 
Garriga dins el primer Festi·
val de Música Clàssica de la 
Garriga, Còclea. Ensemble 
Ambients és una formació 
integrada per violí, violoncel 
i clavecí, que presentarà el 
concert familiar Bada Bar-
roc, amb obres de Gabrieli, 
Scarlatti i Bach, entre altres. 
Aquest festival va començar 
el novembre passat amb l’ac·
tuació d’Evangelina Mascar·
di (tiorba).

Ricard Geladó i 
Xavi Plana parlen 
de “Nogensmenys 
Kafka” 
Granollers

Aquest diumenge a les 12 del 
migdia, els artistes Ricard 
Geladó i Xavi Plana comen·
taran l’exposició “Nogens·
menys Kafka”, que es pot 
veure aquests dies al Centre 
Cultural de Granollers. Serà 
una bona oportunitat per 
conèixer els artistes i la seva 
obra, conversar·hi i conèixer 
els seus processos creatius, 
tot fent l’aperitiu. 

Comença una nova 
edició del Sessions’n’ 
sona a Sant Celoni

Sant Celoni

L’Ateneu de Sant Celoni aco·
llirà aquest dissabte a les 11 
del vespre una nova edició 
del Sessions’n’sona, un espai 
de promoció dels grups de 
músics amateurs i semipro·
fessionals de Sant Celoni i 
el Baix Montseny. Aquest 
dissabte actuaran els grups 
Something about May i Codi 
Obert.

Els músics presenten ‘En la imaginación’ al Teatre Auditori

Sílvia Pérez Cruz i Javier Colina Trio 
porten sons cubans a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Sílvia Pérez Cruz, acompa·
nyada de Javier Colina Trio, 
presenta aquest dissabte al 
Teatre Auditori de Granollers 
En la imaginación, un espec·
tacle en què revisa els clàssics 
de la música cubana. Per 
fer·ho, la cantant s’ha acom·
panyat del contrabaixista 
Javier Colina, del pianista 
Albert Sanz i del bateria de 

Sant Esteve de Palautordera 
Marc Miralta, tots ells pro·
fessionals d’una dilatada tra·
jectòria en la música llatina i 
els ritmes de Cuba. Amb En 
la imaginación, els quatre 
intèrprets tenen el propòsit 
de tornar als sons cubans fent 
una reinterpretació acurada, 
sincera i magistral, plena de 
nous matisos i d’un profund 
respecte per la música d’ar·
rels populars. 

Sílvia Pérez Cruz 

(Palafrugell, 1983) arriba a 
Granollers després d’haver 
protagonitzat diversos projec·
tes de música, teatre i dansa, 
d’haver treballat amb nom·
brosos artistes i d’haver obtin·
gut premis com a intèrpret i 
com a compositora. També té 
diversos treballs enregistrats. 
Pérez Cruz va ser membre de 
Las Migas i també forma duo 
amb Toti Soler i Raül Fernán·
dez Refree, a més de liderar el 
seu propi projecte.


