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Marina Martori presenta la seva sisena novel·la, ‘M’ha posat a cent que no portis calces’

Poc erotisme i molt humor
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Marina Martori i Martí Nadal, de l’editorial Alpina, durant la presentació del llibre dijous al vespre a La Gralla

Granollers

T.T.

Que M’ha posat a cent que 
no portis calces no és una 
novel·la eròtica va quedar 
clar aquest dijous al vespre 
a la llibreria La Gralla de 
Granollers. Tant l’autora, 
Marina Martori, com l’encar-
regat de presentar el llibre, 
Santi Montagud, van coinci-
dir en aquest aspecte. “No és 
una novel·la eròtica, ni rosa, 
ni roja, ni vertical, ni una 
història humida que et posi a 
100”, va afirmar Montagud, 
mentre l’autora avisava als 
presents que no llegissin el 
llibre buscant-hi una història 
eròtica: “Si no, tindreu una 
decepció. Sí que parla de 
sexe, però també de moltes 
altres coses”.

 Perquè l’única pretensió 
que ha tingut Martori a l’ho-
ra d’escriure la novel·la ha 
estat que el lector s’ho passi 
bé, que rigui molt i que faci 
més d’un somriure còmpli-
ce. “Bàsicament és un llibre 
d’humor i molt gamberro. Hi 
ha insults i situacions molts 
surrealistes, basades en 
moments i personatges reals 
de la meva vida”, explica l’au-
tora, que reconeix que ella 
escriu bàsicament per passar-

s’ho bé. 
Molts amics de l’autora 

s’han convertit ara en perso-
natges d’aquest llibre, en què 
la protagonista, que també 
es diu Marina, té moltes 
semblances amb l’autora de 
Llinars (edat, dones, escrip-
tores...). Tot i això, Martori 
recorda que va escriure aquest 
llibre fa uns anys i que, per 

tant, “la Marina d’abans i la 
d’ara no és la mateixa”.

El resultat de tot plegat, 
segons Montagud, és un lli-
bre amè, fàcil de llegir, que 
es devora en poques hores i 
farcit de frases curtes que li 
donen un ritme que t’ajuda a 
enganxar-te de ple. “Si a això 
li sumes sexe i bon rotllo et 
dóna una història fresca i 

original”, afegeix.
Amb M’ha posat a cent que 

no portis calces, l’Editorial 
Alpina de Granollers ha 
estrenat la col·lecció Marcò-
lic. “Ens agraden els reptes. 
Amb aquesta nova col·lecció 
volem fer riure, ensenyar, 
excitar i fer-vos llegir”, va 
comentar el director de 
l’editorial, Martí Nadal.

La biblioteca de 
les Franqueses 
celebra 10 anys 
amb presentacions 
de llibres

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La Biblioteca Municipal de 
les Franqueses celebra la 
Setmana de la Presentació 
d’Autors i Llibres de les 
Franqueses amb motiu de la 
commemoració del desè ani-
versari. Els autors vallesans 
seran els protagonistes de 
la setmana. Laia Membrive 
presentarà De quin color 
ho veus?, aquest dilluns a 
2/4 de 7 de la tarda, mentre 
que Josep Maria Boixareu 
farà la presentació de Sóc 
avi dimarts a 2/4 de 7 de la 
tarda. Dimecres serà el torn 
de Toni Argent, amb Després 
de classe, i divendres, d’Alba 
Dedeu, que presenta Gats al 
parc, Premi Mercè Rodoreda 
2010. Totes les presentacions 
es faran a la sala d’actes de la 
Biblioteca. Els actes de cele-
bració de l’aniversari acaba-
ran el dissabte 2 d’abril amb 
una cercavila amb timbalers, 
tallers i inflables, xocolatada, 
un espectacle de titelles, un 
de dansa i un biblioaperitiu. 
A la 1 del migdia es farà l’ac-
te oficial de celebració.

CRÍTICA DE TEATRE

‘Félix y Galatea’, de Jonay 
Roda. Dir.: Frederic Roda. 
Amb Joaquín Daniel i Anna 
Casas. Teatre Ponent de 
Granollers. Diumenge, 27 de 
març.

Granollers

Josep Barbany

Un bonic joc teatral que és, 
alhora, una reivindicació de 
les virtuts de la poesia per 
explicar el que vivim i el que 
sentim. Una senzilla història 
d’amor capaç d’entendrir 
el cor més dur malgrat ser 
totalment previsible. Una 
petita joia escènica escrita i 
dirigida per un fill i un pare 
que es nota que s’estimen 
els versos. Tot això és Félix i 
Galatea, l’obra de Jonay Roda 
que Frederic Roda ha dirigit 
i estrenat aquest cap de set-
mana al Teatre de Ponent.
Una gran taula amb vells 
llibres escampats, quatre 
cadires i una finestra. Pocs 
elements, sumats a un efec-
tiu treball de llums i alguns 

efectes especials, són sufi-
cients per situar-nos en una 
biblioteca, escenari d’una 
trobada inesperada. Ja és 

hora de tancar i Galatea, una 
bibliotecària vocacional tan 
tímida com apassionada per 
la poesia, coincideix amb 

Fèlix, un dels vigilants de 
seguretat. Ben aviat sabrem 
que, rere els prejudicis que 
comporten les seves professi-

Jonay Roda estrena al Teatre de Ponent ‘Fèlix i Galatea’, un bonic i romàntic viatge poètic

Ens queden les paraules
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Anna Casas i Joaquín Daniel són els protagonistes d’una història senzilla però capaç d’entendrir qualsevol

ons s’amaguen dues persones 
amb moltes coses en comú.
Ella, sorpresa per l’interès 
inesperat d’ell per un recull 
de poesies, comença, de mica 
en mica, a mirar-lo amb uns 
altres ulls. Ell, ja fa temps 
que es fixa en la dolça figura 
d’una bibliotecària que sem-
bla allunyar-se del tòpic i, 
generosa, lluita per contagi-
ar-li el virus dels versos. Les 
seves trobades, aparentment 
casuals però cada cop més 
intencionades, es converti-
ran en un meravellós combat 
dialèctic que, a base de poe-
mes clàssics de la literatura 
hispana, anirà descobrint els 
seus caràcters i sentiments.
Sensibilitat i dolçor  són dos 
dels adjectius que millor 
encaixen amb Fèlix i Galatea. 

Potser és veritat que, des 
del primer minut, ja intuïm 
que el suposat amor impos-
sible entre dos personatges 
tant diferents és qüestió de 
temps. I segurament això res-
ta a la història una intriga, 
una curiositat que li hagues-
sin anat molt bé. Però l’origi-
nalitat del poètic diàleg i el 
bon saber dels actors, Anna 
Casas i Joaquín Daniel acon-
segueixen seduir l’especta-
dor amb un romanticisme 
encantador.


