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Xevi Freixa

L’ambaixador de Confínia 
(Chiado Editorial, 2014) és la 
primera novel·la d’una trilo-
gia entorn del món d’Irenea 
i també la primera novel·la 
que escriu Rosa Villegas, de 
Sant Pere de Torelló. Amb el 
nom artístic de Rosa V. Tort 
–“ara que la V està de moda”, 
bromejava a la presentació 
del llibre dissabte a l’edifici 
del Sucre–, Villegas s’es-
trena com a escriptora amb 
aquesta història d’aventures 
de ficció: “Sempre he tingut 
passió per escriure però fins 
ara no m’ho havia agafat seri-
osament”.

La novel·la narra les peri-
pècies de la Jordina Tür Alló, 
que viu a Desèrtia, “una 
societat perfecta on tothom 

té un lloc” però que “no està 
a gust amb el que li han pre-
destinat i fuig”. Quan creua 
la frontera amb Confínia, és 
capturada per Kilià, que la 
retindrà amb l’objectiu de 
recuperar el seu ambaixador, 
incomunicat a Desèrtia, un 
país que té “ressentiments 
passats amb Confínia”.

L’ambaixador de Confínia 
s’adreça, segons l’autora, a 
un públic jove adult perquè 
“hi ha una mica de sexe i de 
violència”. I és que Villegas 
s’ha vist “molt influenciada 
per la indústria audiovisual 
americana, que en el sexe va 
de passada però la violència 
va a raig”. En aquest sentit, la 
novel·la vol acostar-se a best-
sellers de ficció amb versions 
cinematogràfiques com Els 
jocs de la fam o Divergent. 
L’autora creu que llegir 
aquest tipus de llibres en 
català “és complicat” perquè 
no hi ha traduccions o arri-
ben tard i aquest és un dels 
motius per conrear aquest 
gènere en català amb L’am-
baixador de Confínia. 

La santperenca Rosa V. Tort publica la seva primera novel·la, ‘L’ambaixador de Confínia’

Les peripècies de Jordina Tür Alló

L’Atlàntida viu la preestrena de ‘Timó d’Atenes’ amb un repartiment estel·lar

Un Shakespeare desconegut
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Una escena de l’obra, amb Julio Manrique al centre, aquest diumenge al vespre a L’Atlàntida de Vic

‘Timó d’Atenes’, de Willi-
an Shakespeare. Cia. La 
Brutal. Direcció: David 
Selvas. L’Atlàntida, Vic. 
Diumenge, 19 d’octubre. 

moments de ball que potser 
recorden massa actuacions 
espontànies estudiantils. Pot 
ser un al·licient per atraure 
el públic jove?   

Per la reunió de tots 
aquests factors desiguals, la 
impressió general del con-
junt és que els elements del 
puzle no acaben de quedar 
ben lligats, sinó que hi ha un 
cert desequilibri entre les 
escenes. Potser fins i tot no 
acaba de quedar massa con-
vincent la primera fase de la 
personalitat del protagonista 
i aquesta incongruència fa  
que també costi d’entendre 
la seva segona actitud davant 

Vic

Carme Rubio

Amb una gran expectativa 
per part del públic de Vic 
es va fer la preestrena, a 
L’Atlàntida, d’una obra 
inacabada de Shakespeare, 
Timó d’Atenes. Aquesta peça 
presenta un tema fascinant 
en el teatre: la transformació 
d’un personatge en escena, la 
possibilitat de veure durant 
el petit lapsus de temps que 
dura la representació de 
l’obra com canvia de manera 
de pensar i de comportar-se, 
fins i tot com es transforma 
físicament. I en aquest cas, 
la mutació queda reforçada 
amb el canvi total de l’esce-
nari, que passa de ser una 
sala elegant i ben decorada a 
quedar reduït a un abocador 
d’escombraries.

Julio Manrique, molt ben 
acompanyat per un grup 
molt eficaç d’actors, defensa 
bé el seu paper. Des del pri-
mer moment es pot copsar 
l’ambició del projecte, que 
utilitza una diversitat de 
recursos tècnics, com les gra-
vacions que reprodueixen els 
informatius televisius. Tam-
bé juga a introduir cançons 
de diferents estils musicals 
sense que això tingui massa 
sentit, i es reprodueixen 

Julio Manrique va 
estar acompanyat 
d’un grup molt 
eficaç d’actors

El MEV formarà 
part de la Xarxa 
de Museus d’Art 
de Catalunya
Vic El Museu Episcopal de 
Vic (MEV) serà un dels 14 
centres que integraran la 
Xarxa de Museus d’Art de 
Catalunya. Aquest organis-
me es va constituir dijous a 
Barcelona, en un acte presi-
dit pel conseller de Cultura 
de la Generalitat, Ferran 
Mascarell. La Xarxa, encap-
çalada pel Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC), 
treballa en objectius conjunts 
per millorar la documenta-
ció, l’accés i el coneixement 
de les seves col·leccions. Al 
costat del MEV, en formen 
part els museus diocesans 
de Lleida i Solsona, el Cau 
Ferrat de Sitges, el Museu 
d’Art de Girona o el Museu 
Jaume Morera de Lleida, 
entre altres. 

Centelles obre 
les Vesprades          
de Tardor, dijous

Centelles Un concert de 
joves intèrprets obrirà 
aquest dijous a Centelles les 
Vesprades de Tardor, que 
aquest diumenge ja van tenir 
un preludi amb l’espectacle 
de titelles basades en Basti-
eenne et Bastien, la primera 
òpera que Mozart va escriure 
quan només tenia 11 anys. El 
concert de dijous tindrà lloc 
a 2/4 de 9 del vespre a La Vio-
leta i serà el primer dels qua-
tre del cicle. Hi intervindran 
Roser Pérez, Carla Elisabeth 
Mejías, Ariel Amor, Pau 
Vendrell i el duet de Núria 
Güell i Pep Serdà. 
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Rosa Villegas, que escriu com a Rosa V. Tort, aquest dissabte durant la presentació del llibre, al Sucre de Vic

la vida. 
De fet, és cert que el tema 

de tenir una gran fortuna i 
estar envoltat d’amics que 

se n’aprofiten no és nou en 
el teatre ni en la realitat, 
especialment en els temps 
que corren, però potser tot el 
que es desenvolupa a partir 

d’aquell moment –viure en 
la pobresa, adonar-se de la 
falsedat de l’amistat, fins i 
tot el fet de tenir a les mans 
la possibilitat de tornar a ser 
com abans...– demanaria una 
resposta més autèntica, que 
no fes l’efecte de ser grandi-
loqüent. 

Aquesta és una obra inaca-
bada de Shakespeare que no 
sabrem mai si la va descartar 
o l’hauria deixat per enllestir 
en un altre moment. I aques-
ta recuperació té moments 
molt bons, però tant l’actu-
alització  com la posada en 
escena no permeten encara 
parlar d’una obra rodona. 


