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Per a ell, les paraules ajuden. I
parlar de la felicitat és el seu plat
fort. Omplir auditoris i teatres,
també. Ara fa tres anys, el psicote-
rapeuta i escriptor argentí Jorge
Bucay (Buenos Aires, 1949)
–col·laborador habitual de la Re-
vista d’aquest diari– va atreure
més de 600 persones al teatre
Conservatori i en va deixar més
d’un centenar a fora. No s’hi ca-
bia. Autor d’autèntics best sellers
de l’autoajuda, com Escolta’m
(La Magrana), Bucay va aterrar a
Manresa per explicar al seu devot
i especialment femení públic com
desenvolupar-se en temps de cri-
si. Un tema que ara seria molt
apropiat. Bucay tornarà a la capi-
tal del Bages, al teatre Conserva-
tori, el dijous 23 d’octubre per
presentar-hi un dels seus últims
llibres, L’elefant encadenat (2008),
títol que fa referència a un dels
contes de Recuentos para Demián
(1994). I, per què no?, per provar
de repetir l’èxit de convocatòria.

La visita a Manresa serà l’única
a Catalunya –com a mínim, fins a
data d’avui– en la qual Bucay pre-
sentarà llibre. RBA i  La Magrana
–editors en castellà i català– van
proposar a la llibreria Parcir la vi-
sita de l’escriptor, com ara fa tres
anys, i l’establiment manresà, ex-
plica Antoni Daura, ha tornat a
actuar d’«amfitrió». Si no hi ha
canvis de darrera hora, Bucay es
presentarà davant l’auditori a 2/4
de 8 del vespre. Com fa tres anys.

L’home que té «més preguntes
que respostes», com va explicar ell
mateix a aquest diari, es va gradu-
ar en medicina l’any 1973, a la
Universitat de Buenos Aires, i es
va especialitzar en malalties men-
tals. A través dels contes trasllada
la seva experiència com a psicote-
rapeuta. Són, per a ell, una forma
de comunicació i la fórmula màgi-

ca amb la qual ha convertit les se-
ves obres en best sellers a Mèxic,
Uruguai, Xile, Costa Rica, Vene-
çuela i l’estat Espanyol.

Bucay, que recomana Coelho i
que no se sent gaire còmode amb
l’etiqueta d’autor d’autoajuda,
sap fer les preguntes òbvies (i
aquest és el seu gran mèrit) i  s’ha
guanyat la vida de mil i una mane-
res abans de trobar la pedra filo-
sofal: venedor ambulant, agent
d’assegurances i animador de fes-
tes infantils. Però no tot ha estat
felicitat. El 2005, Bucay va ser
acusat que una part del seu llibre
Shimriti incloïa paràgrafs copiats
d’un llibre escrit per la filòsofa es-
panyola Mónica Cavallé. Bucay
va reconèixer haver-ho fet i va ad-
duir un error involuntari a l’hora
de citar les fonts. A grans mals,
grans remeis, i, tal com va subrat-
llar a Manresa, si no és possible
tenir un final feliç, «un pot com-
prar-se un nou començament». 
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Manresa
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Jorge Bucay en la seva visita anterior a Manresa, el setembre del 2005

L’home que parla de la felicitat
Jorge Bucay presentarà nou llibre a Manresa, el dia 23

UNA TRIA

���Cartas para Claudia
(1986). Els escrits que, du-
rant més de tres anys de tre-
ball terapèutic, Jorge Bucay
va dedicar als seus pacients.
Amb el temps, ells mateixos
van compartir aquestes car-
tes fins que li van suggerir
que les publiqués. El llibre
es va convertir en tot un
clàssic de l’autoajuda.
���Escolta’m (2004): De-
mián és un noi curiós i in-
quiet que vol saber més so-
bre ell mateix. Aquesta re-
cerca el porta fins a Jorge, el
Gordo, un psicoanalista
molt peculiar que l’ajuda a
enfrontar-se a la vida i a tro-
bar respostes. Un recull de
contes clàssics, moderns o
populars, reinventats. Va ser
un autèntic best-seller. 

El coreògraf Ramon Oller serà
una de les estrelles del festival
de teatre Lola, que arribarà a
Esparreguera a la sisena edició a
partir de dissabte que ve, 11
d’octubre. El director i coreò-
graf esparreguerí estrenarà l’o-
bra Merci Madame, que tindrà la
presència de Sandrine Rouet en
el paper principal i que servirà
per cloure el festival el 29 de no-
vembre, un cop s’hagin consu-
mat els dos intensos mesos de
teatre en petit format que acolli-
rà el certamen.

Amb Merci Madame, obra que
Oller estrenarà a l’escenari de
La Passió, el coreògraf es traslla-
da a la França decadent del se-
gle XIX, en la qual les evoca-
cions al music hall i al transfor-
misme es deixaran sentir a tra-
vés de la dansa de Rouet, amb
qui Oller es traslladarà a França

després de l’estrena de l’obra
per a la seva representació al
país veí.

Des de la direcció del Lola
2008, Carme Paltor va destacar
la importància de l’estrena del
coreògraf en afirmar que és «un
honor per al festival que Oller es-
treni l’obra amb nosaltres». Pal-
tor va recordar que la presència
d’Oller al festival és deguda a la
«invitació anual que fem als crea-
dors locals que exposin les seves
obres amb nosaltres», una invita-
ció que també portarà a l’edició
d’enguany la directora escènica
Andrea Segura, que hi presenta-
rà l’espectacle El futur dels ous
el dijous 16 d’octubre. 

El Lola 2008 arrancarà aquest
dissabte amb el Jazz a les fos-
ques, d’Ignasi Terraza, del qual
es representarà el fragment Jo
vull ser Johan Cruyff, d’Iban
Beltran.

ESCENA

El Lola acollirà l’estrena
de la nova obra de Ramon
Oller, «Merci Madame»

RUBEN IZQUIERDO/Esparreguera
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El coreògraf Ramon Oller, en una imatge d’arxiu

ARQUEOLOGIA

Cal Ticó busca restes medievals
Un equip de la UAB ha començat els treballs de prospecció a la
zona del turó nord de cal Ticó (Castellnou de Bages) després que
en un primer estudi de la zona es trobessin restes de ceràmica
medieval. La direcció és de Cristian Folch i Jordi Gibert.
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Obres mestres del museu de
Montserrat a BBVA. De Caravag-
gio a Picasso. Avui, a les 8 del ves-
pre, s’inaugura, a la sala BBVA
del Palau del Marquès de Sala-
manca  de Madrid (passeig de Re-
coletos, 10) una selecció de les
100 joies del fons museístic de
Montserrat, i el conjunt més im-
portant que l’equipament ha ce-
dit mai per a la seva exhibició
temporal. Caravaggio, Monet, Sis-
ley, Degas, Rusiñol, Casas, Nonell,
Picasso i Dalí formen part d’una
mostra que el públic podrà visitar
des de dijous fins al 7 de desem-

bre. És una exposició temporal
del «bo i millor del museu de Mont-
serrat», segons el director de l’e-
quipament montserratí, el pare
Josep de C. Laplana, que és qui ha
fet la selecció de la mostra –pintu-

ra i escultura– amb la col·labora-
ció de Francesc Fontbona, coordi-
nador científic del catàleg. L’ex-
posició permet fer un recorregut
històric que inclou diferents ex-
emples dels moviments i escoles
europeus, amb un èmfasi especial
en la pintura catalana dels segles
XIX i XX. Amb aquesta mostra,
BBVA continua una línia enceta-
da fa uns anys centrada a portar a
la sala madrilenya conjunts d’o-
bres mestres de museus de l’estat,
europeus o americans. L’exposi-
ció es podrà visitar de dimarts a
dissabte, d’11 a 20 h; diumenges i
festius, d’11 a 14 h; dilluns, tancat.

Una selecció de les millors obres del
fons montserratí s’exposa a Madrid
REDACCIÓ/Manresa

«Obres mestres del
museu de Montserrat a
BBVA» s’inaugura avui
al Palau del Marquès
de Salamanca


