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Lomanesmereixun‘Max’
JordiBoixaderas,
candidataunpremi
Maxpelprotagonista
deMortd’unviatjant

Redacció
SABADELL

L’actor sabadellenc Jordi
Boixaderas competirà per
un Max al millor actor en
l’edició d’aquests premis
teatrals, encara sense data
concreta de celebració.

Aquesta setmana s’han fet
públiques les candidatures
de la XIII edició dels Pre-
mis Max de les Arts Escèni-
ques, en els quals hi opten
un destacat nombre de pro-
duccions i professionals ca-
talans en les categories
més destacades. Com a mi-
llor obra, estan nominades
La Casa de Bernarda Alba,
Mort d’un viatjant i Ur-
tain, d’Animalario i Centro
Dramático Nacional. A
més, els directors d’aques-

tes tres produccions, Lluís
Pasqual, Mario Gas i An-
drés Lima, respectiva-
ment, també estan nomi-
nats a la millor direcció.

Pel que fa als nominats
com a millor actor protago-
nista, destaca el sabade-
llenc Jordi Boixaderas, per
Mort d’un viatjant, que
haurà de competir amb Al-
berto San Juan, per Tito
Andronico, i Roberto
Álamo, per Urtain; mentre
que com a millor actriu

protagonista opten al Max
Rosa Maria Sardà, per La
Casa de Bernarda Alba;
Concha Velasco, per La
vida por delante’i Blanca
Portillo, per Hamlet.

Mort d’un viatjant, que
també va ser representada
a Sabadell al Principal, està
nominada per la millor es-
cenografia, el millor dis-
seny d’il·luminació, la mi-
llor adaptació d’obra tea-
tral, així com el millor
figurinista. ■

Sabadell
feudal
Anna Tortajada
publica La filla de
l’hostalera, novel·la
històrica

Redacció
SABADELL

En el Sabadell feudal del
segle XIV, Arraona, la filla
de l’hostalera, es deleix per
decidir el seu futur. Només
pot comptar amb la seva
amiga Elisendis, d’un esta-
ment molt diferent, i que
tampoc no es vol resignar
al paper que li assigna
l’època. Lligades per un vin-
cle indestructible, es
rebel·len contra tot i tot-
hom, mentre la vila es fa
gran amb el comerç de bes-
tià, de sous i de teixits, i
s’acosta inexorablement a
una transformació crucial.
Aquest és el nus argumen-

tal de La filla de l’hostalera
(Ara Llibres), la nova
novel·la de la sabadellenca
Anna Tortajada, que intro-
dueix Sabadell en un relat
històric com poques vega-
des s’ha fet en la història li-
terària de la nostra ciutat.
A cavall del relat mític i la
novel·la històrica, seguint
els amors i peripècies
d’aquestes dues dones,
Anna Tortajada recrea amb
la veu propera i evocadora
de les rondalles d’abans la
fundació d’Arraona —l’ori-
gen de l’actual Sabadell— i,
especialment, el seu creixe-
ment de quatre segles més
tard fins a convertir-se en
vila reial el 1366.

Anna Tortajada ha con-
reat la novel·la històrica
amb Crònica d’una reina i
La dama. És autora de Les
habitacions tancades
(Amsterdam 2007). ■

Una jove llegeix La filla de l’hostalera, publicada per Ara
Llibres ■ MAITE MÀRMOL

L’articulistadel
diariAVUI

Mariona Casanovas interpreta fins el 24 de febrer al
Teatre del Sol textos periodístics de Montserrat Roig

Montse Barderi
SABADELL

Al Teatre del Sol s’hi repre-
senta fins el 21 de febrer
Paraules d’Avui, una selec-
ció de d’articles extrets de
la seva secció al diari “un
pensament de sal, un pes-
sic de pebre” que la perio-
dista i escriptora va escriu-
re els anys 90 i 91, l’últim
del qual es va publicar dos
dies abans de morir.

L’obra està dirigida per
Maria Manau i Frederic
Roda dins d’una sobrietat
perfecta en què la paraula,
la interpretació, les foto-
grafies de Roig i els títols
dels articles de Roig, així
com una cuidada il·lumina-
ció creen una obra que fun-
ciona per si sola.

Els seus són uns articles
plens d’intel·ligència, sen-
sibilitat, vitalitat i vigència,
fruit d’un tracte feliç amb
les paraules, com ara quan
diu: “Jo també m’apunto
als moments de plenitud
efímers, m’apunto a l‘escalf
de vi que comparteixo amb
els amics, m’apunto a la
ironia que matisa sense
destruir, m’apunto a les
àries de Verdi i a les obertu-
res de Wagner, m’apunto a
la poesia i a la música sense
saber, com Strauss al Ca-
priccio, què són primer, si
els sons o els mots, m’apun-
to a l’amistat que no troba
explicació racional i que,
tanmateix, no deixa de
durar, m’apunto al diàleg

dels intel·ligents , m’apun-
to a la maldat quan aques-
ta és gandula i a la beneite-
ria quan calla, m’apunto al
silenci de l’amiga que
només m’escriu quan té al-
guna cosa a dir-me, i també
m’apunto al record d’un
poti-poti que vaig menjar
un dia a la vora del mar”.

Feminisme i justícia
Els temes? Alguns dels
únics possibles per una
dona sàvia que dialoga amb
el seu temps: el feminisme,
la justícia social, la pau, la
llengua, els diferents i els

desatesos, l’amor als lli-
bres...

En l’obra, Mariona Casa-
novas interpreta els textos
acompanyada d’un guitar-
rista excel·lent, d’Emili
Cuenca. Es tracta d’una
obra que reivindica el pen-
sament i la paraula de
Montserrat Roig molt mi-
llor del que ho podia fer ella
mateixa. Qui recordi la
Montserrat Roig televisiva,
al costat d’un got llarg i una
cigarreta, recordarà també
com llegia, sense massa
traça, els seus propis gui-
ons abans del diàleg pel

qual estava molt més dota-
da. Així doncs, anar a
veure aquesta obra és tro-
bar-se amb la paraula de
Roig magníficament inter-
pretada.

Casanovas té traça amb
els silencis, la tendresa, la
indignació, i l’escenificació
d’uns textos que varen ser
escrits per ser llegits al cos-
tat d’un cafè i de bon matí, i
que interpretats ofereixen
la dimensió d’una llengua
lúcida i actual d’un món
que, paradoxalment, amb
20 anys no ha canviat
gaire. ■

Mariona Casanovas interpreta els textos de manera brillant ■ EFRÉN MONTOYA


