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Albert Espinosa (Barcelo-
na, 1973) no para. La sego-
na temporada de la sèrie
televisiva Polseres verme-
lles, que s’emet a TV3, està
doblant l’audiència de la
primera. I Spielberg li ha fi-
cat l’ull i n’ha comprat els
drets. Fins i tot li han pro-
mès una bona estada als
Estats Units quan comen-
cin a rodar els primers ca-
pítols. “No podia dir que
no, tot i que els hi he dit
que tinc un gran nivell
d’anglès. Espero que quan
hi sigui i s’adonin que no és
així no em retornin a ca-
sa”, diu aquest home d’èxit
que sedueix un públic ben
ampli. Si de Tintín es deia
que era un còmic per a jo-
ves de 7 a 70, la seva obra,
que inclou peces de teatre
–la última, Els nostres ti-
gres beuen llet, presentada
no fa gaire al TNC–, novel-
les, pel·lícules i sèries de te-
levisió, ha obert al màxim
el ventall d’edats. Són se-
guidors seus des de nens i
nenes de sis anys fins a
gent gran de vuitanta. Les
claus del seu èxit: l’articu-
lació narrativa dels senti-
ment i del desig de supera-
ció. “No obstant això, no
penso en un públic concret
a l’hora de fer un llibre, es-
cric el que a mi m’agrada-
ria llegir.” Espinosa se sent
un home amb sort perquè
té el privilegi d’arribar no
només a gent de moltes

edats, sinó de diferents
cultures. “La meva obra ha
funcionat a Corea, Finlàn-
dia o l’Argentina.”

Ara, en la seva quarta
novel·la, Brúixoles que
busquen somriures per-
duts (Rosa dels Vents), Es-
pinosa se centra en el con-
cepte de “les segones opor-
tunitats”. La novel·la trac-
ta d’un home que intenta

refer temps passats. Tant
per adonar-se de com era
realment el seu pare, com
per reviure en el pensa-
ment els instants gaudits
amb la seva dona, ja morta.
“En aquesta novel·la recu-
pero la figura de la dona. Hi
juguen un paper impor-
tant la mare, les filles, l’es-
posa i la dona del germà.”
El protagonista desapa-

reix de la vida i està un any
buscant respostes a temes
vitals..

La recerca de la veritat
és un altre dels aspectes
que hi ha a la novel·la.
“Com ho fa Ekaitz, el pro-
tagonista, jo busco el meu
arxipèlag de veritat”, va
dir, tot atribuint un valor a
les mentides piadoses.

La novel·la, que es pre-

veu que serà un dels gran
èxits del proper Sant Jor-
di, ha esta escrita, segons
explica l’autor, en el llarg
procés de promoció de
l’anterior llibre Si tu em di-
us vine ho deixo tot... però
digue’m vine. “Vaig viatjar
per molts països i de cada
lloc prenia alguna cosa. Jo
sóc molt pidolaire [tex-
tualment va dir pidón, a la

presentació dijous del lli-
bre a l’hotel Vela de Barce-
lona], i si hi ha alguna his-
tòria o una frase que
m’agrada demano que me
la donin i la utilitzo en les
meves obres”, explica. A
tall d’exemple cita una
anècdota: “A Buenos Ai-
res, un taxista em va dir
una frase molt maca que li
vaig demanar: La belleza
siempre encuentra su ca-
mino.”

Aquest anar d’un lloc a

un altre li va suggerir un
possible títol per a l’obra,
Buenos Aires, Boston,
Barcelona, però en va de-
sistir per la semblança
amb el títol del film de
Woody Allen. Li va agradar
més el concepte de brúixo-
les. “Em semblaria fantàs-
tic una brúixola que ens in-
diqués el camí de les nos-
tres emocions.” ■

“Sóc un pidolaire”
Jaume Vidal
BARCELONA

El versàtil Albert Espinosa presenta la seva darrera novel·la, ‘Brúixoles que
busquen somriures perduts’, una obra sobre les segones oportunitats

Albert Espinosa, dijous passat, en la presentació de la seva darrera novel·la ■ ALBERT SALAMÉ

“Visc dels
desconeguts, al
quals demano
que em regalin
les seves
històries”

El Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (Con-
ca) ha començat a realit-
zar auditories culturals a
l’Auditori de Barcelona, el
Mercat de les Flors i el Mu-
seu Nacional d’Art de Ca-

talunya (MNAC) amb l’ob-
jectiu de millorar el seu
funcionament i de contri-
buir a prestigiar-los da-
vant la societat, perquè si-
guin ben valorats.

Al Conca se li ha girat
feina. El president de l’or-
ganisme, Carles Duarte,
ha explicat que es tracta
d’“acompanyar” aquestes
institucions i poder tenir
una visió global del seu
funcionament, a més de
comprovar el seu encert i

eficàcia a l’hora d’aconse-
guir objectius.

Duarte, que veu bona
receptivitat en els gestors
dels tres centres, ha sub-
ratllat que l’ens que presi-
deix vol ser “còmplice i
ajudar a crear mètode” en
aquestes institucions cul-
turals. “No renyarem nin-
gú, ni fem auditories per
molestar, el que volem és
contribuir a millorar les
coses i fins i tot, si pot ser, a
millorar el seu finança-

ment”.
Està previst que aques-

tes auditories, que s’am-
pliaran en el futur a d’al-
tres importants equipa-
ments catalans, estiguin
acabades a final d’aquest
mateix any.

Els encarregats de rea-
litzar-les són tècnics del
Conca, que incorporaran
en els seus informes ele-
ments que no són única-
ment econòmics i que te-
nen a veure amb el liderat-

ge al territori o amb les re-
lacions que mantenen
amb altres institucions,
en l’àmbit espanyol i inter-
nacional.

D’altra banda, el Con-
sell de les Arts té com un
dels seus principals com-
promisos els pròxims me-
sos promoure la redacció
de l’Estatut de l’Artista,
amb el qual es vol ajudar a
regular el dret a la llibertat
de creació, la protecció
dels drets patrimonials,

d’imatge o els aspectes ju-
rídics, socials i laborals
que garanteixin plena-
ment el reconeixement de
la seva condició professio-
nal.

A més, vol impulsar
l’Observatori de la Cultu-
ra, un organisme que ha
de tenir com a objectiu “la
recollida i la sistematitza-
ció de dades útils i signifi-
catives sobre la realitat
cultural del país, segons
models de canvi”. ■

El Consell de les Arts
s’arremanga per
ajudar les grans
institucions
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Auditories al MNAC, l’Auditori i el Mercat


