
Sí que n’hi ha, de terceres
persones en l’últim llibre
d’Empar Moliner. Tot i ai-
xí, la periodista reconeixia
en l’acte de presentació
dels contes a Barcelona
que havia elegit aquest tí-
tol per una raó simple però
suficient: «M’encanten
els clixés.» Li agraden
perquè són suggeridors i
oberts a tot tipus d’ inter-
pretacions i situacions, i
de sobte els relacionava
amb l’actualitat política
–«com el cas d’en Mates...
que la fiança és a càrrec de
terceres persones!»– i de-
mostrava la subtil perspi-
càcia que caracteritza els
seus articles de premsa.
Segons Moliner, molts
dels personatges del lli-
bre, en una situació o altra,
podrien deixar anar aquest
clixé: no hi ha terceres
persones...

El llibre, que l’autora
dedica a la seva filla, Gi-
nebra, i al seu company, és
un recull de peces que re-
traten situacions quotidia-
nes. «El costumisme s’ha
maltractat molt», es la-
mentava Moliner, la qual
recorria a Bukowski per
fer un paral·lelisme entre
el mateix autor i el costu-
misme: «Han estat molt
mal llegits.» Moliner va
deixar clar que ella, que
retrata la vida de la ciutat,
adora aquest tipus de lite-
ratura, i que li encanten
«les situacions de la vida
moderna, urbana i con-
temporània».

Pel que fa a l’estil dels
contes, Moliner ha escollit
aquest cop, i a diferència
dels llibres anteriors, un
narrador omniscient. Si

abans la periodista estava
«molt amoïnada que el
narrador fos fred i molt
distanciat», en aquests
contes ha seguit l’exemple
de dos dels autors que ad-
mira «fins a l’extenua-
ció», Dorothy Parker i
John Cheever, que «no te-
nen cap problema a opinar
des de la veu de la narra-
ció».

Moliner barreja els
vins, la música, internet i
les drogues, i retrata uns
personatges del tot cre-
ïbles, amb una cara diver-
tida i dramàtica alhora:
maquilladores que prepa-
ren Sigmund Grossman
perquè ha de sortir per te-
levisió, periodistes que
troben «imbècil portar lli-
breta i gravadora» o res-
tauradors que veuen que la
crisi els buida el local con-
figuren part de l’univers
de Moliner, en què la críti-
ca és a la burrícia humana.

El llibre inclou un mo-
nòleg de teatre pensat per
a una actriu, ja que segons
Moliner amigues seves es
lamenten de la falta de pa-
pers per a dones de la seva
edat. Sobre aquest relat,
que inclou cançons, Moli-
ner va ironitzar sobre la
impossibilitat de fer-lo
realitat als escenaris: «No
es podria fer mai, seria una
pasta brutal, pagar les can-
çons sgae.»

L’autora, que va afirmar
que precisament travessa
un dels seus moments
«menys amargs», va ex-
plicar que el llibre li ha
quedat en general «tris-
tot». Tal com va afegir-hi
l’editor, Jaume Vallcorba,
que també va assistir a

l’acte de presentació del
llibre, «en els seus relats
no hi ha moralina, però sí
una definició de degrada-
ció intel·lectual», que va
atribuir a l’estat del món
avui. Vallcorba va definir
el llibre com «una obser-

vació fina del món quoti-
dià», un «costumisme pu-
nyeter», propi de l’estil
particular de l’autora, «es-
crit no amb la voluntat de
ridiculitzar sinó simple-
ment des del seu angle de
visió».

No hi ha terceres persones... o si?
Empar Moliner torna a les llibreries amb deu contes hilarants sobre el món d’avui

Moliner, en la presentació del llibre. / JUANMA RAMOS

● No hi ha terceres persones és el tí-
tol del conjunt de relats sobre la rea-
litat quotidiana amb què la televisiva
Empar Moliner torna a les llibreries,

CRISTINA AZQUETA / Barcelona un cop més amb l’editorial Quaderns
Crema. Són deu contes frescos, so-
bre les insensateses de la vida mo-
derna, del dia a dia d’uns personat-
ges del tot creïbles. Moliner col·la-

bora a la televisió, la premsa i la rà-
dio. Ha guanyat el premi Josep Pla
2000 amb el llibre Feli, esthéticien-
ne, i el premi Lletra d’Or 2005 amb
T’estimo si he begut.
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● La 21a edició de La Mostra Fira de Teatre Infantil i
Juvenil d’Igualada va tancar ahir cinc dies dedicats a
les arts escèniques, amb més de 140 representacions,
entre elles una vintena d’estrenes. Més de 19.000 es-
pectadors, entre programadors i públic general dels
territoris de parla catalana, han assistit a la fira, punt
de trobada del sector del teatre infantil i juvenil. Pels
espais de pagament hi han passat uns 13.000 espec-
tadors i s’estima que els espais a l’aire lliure han
aplegat uns 6.000 assistents. Quant al vessant profes-
sional, enguany hi han actuat 62 companyies i s’han
acreditat més de 530 programadors de 273 entitats,
vuit de les quals internacionals. El gerent de La Mos-
tra, Òscar Balcells, diu que les xifres demostren que
la fira «compleix l’objectiu d’esdevenir un aparador
d’espectacles útil per al sector». / EL PUNT

IGUALADA
La Mostra tanca amb 19.000 espectadors


