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LA VIDA, AL FINAL Moisès Broggi, Eulàlia Bofill, Neus Català, Marcos Ana, Claudio Naranjo, Alicia Alonso,
Ramiro Pinilla (que ahir moria), Ana M. Matute, Eduard Punset, Salvador Pàniker i Antonio López. Tots ells són
els protagonistes del llibre d’entrevistes «Bailar con los ojos cerrados», converses de la vida al final de la vida



Explica la periodista surienca
Cristina Hernández (1961) que
l’entrevista amb la ballarina Alicia
Alonso (1920) va ser de les més «fu-
gaces». Però això no ha impedit
que el títol amb què obre la con-
versa amb la mítica i cega coreò-
grafa cubana, Bailar con los ojos
cerrados, sigui, també, el del seu
debut en la narrativa. Un llibre
amb onze entrevistes realitzades
del març del 2012 al novembre del
2013 amb personatges amb una
característica comuna: la vellesa.
Bailar con los ojos cerrados. His-
torias de la felicidad más allá de los
70 (Plataforma Editorial) es pre-
senta avui a la Llibreria Parcir de
Manresa (20 h).

El llibre surt, explica Hernández,
«del desig d’aprendre d’unes per-
sones que han tingut vides inten-
ses, de saber com afronten la ve-
llesa». Les vides del cirurgià Moi-
sès Broggi, la infermera i supervi-
vent Neus Català, l’escriptora Ana
M. Matute, el pintor Antonio Ló-
pez o l’escriptor Ramiro Pinilla,
que, ahir, casualitats del destí,
moria als 91 anys… Què hi ha en

la vellesa quan s’ha viscut inten-
sament? El tema provocava «cu-
riositat» professional i personal a
Hernández: «com s’han preparat
el camí aquelles persones que
van davant teu. Hernández ha

volgut plantejar el llibre com una
conversa, tal com va succeir, «sen-
se canviar paraules ni resumir
respostes»; tenint en compte «els
silencis, mostrant els gestos, els de-
talls». En definitiva, «màxim res-
pecte a les paraules» en una mena
de «diàlegs teatrals» perquè el lec-
tor «jutgi». Cada entrevista ve pre-
cedida d’una presentació biogrà-
fica del personatge on, també, la
periodista explica la seva trobada.
Ordenades cronològicament (obre
el volum Broggi, que la va colpir es-
pecialment per la sensació «etèria
que emanava»), si hi ha un aspecte
que va «sorprendre» la periodista
pel que té de trencament d’este-

reotips, és el que es desprèn de les
converses amb aquestes perso-
nes entre els 75 i els 104 anys: «es
pot ser molt feliç a la vellesa, fins
i tot més que a l’edat adulta». I d’a-
quí l’optimista subtítol del llibre.

Com? Segons Moisès Broggi
(1908-2012), explica Hernández, a
l’edat adulta «estem lluitant con-
tínuament: per tenir una família,
per guanyar diners, per fer-nos
un nom… en canvi, quan s’arriba
a la vellesa, et relaxes. Tot això, ja
no té la mateixa importància o bé
perquè ja ho tens o bé perquè ja no
ho tindràs.  Es viu pendent del pre-
sent i s’aprofita molt més». La llàs-
tima, subratlla irònicament l’au-
tora, és que «tots volem viure així
però sembla que hem d’esperar a
tenir 80 anys per aplicar-ho».

Ella va escollir els entrevistats.
Alguns no hi van voler o poder par-
ticipar, com Santiago Carrillo (que
va morir poc abans de la cita),
Asunción Balaguer (que va decli-
nar la proposta) o José Luís Sam-
pedro (ja en un estat delicat de sa-
lut).  I a banda de la vellesa, si hi ha
un altre factor que uneix els pro-
tagonistes del llibre –i una con-
clusió– és que «no han malgastat
gens la vida ni estan aferrats al pas-
sat. Tots han tingut un objectiu que
els superava a ells mateixos: la
lluita política, l’art, la societat…».
Hernández, que ha desenvolupat
el gruix de la seva carrera a TVE
(actualment al programa Para to-
dos La 2), s’ha «demostrat» que po-
dia escriure un llibre. Ara, en pre-
para un altre, un assaig.
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«Es pot ser molt feliç a la vellesa»
La periodista surienca Cristina Hernández presenta avui a la Parcir un llibre d’onze entrevistes

a rellevants personatges de la cultura, la ciència, la filosofia o la política d’entre 75 i 104 anys 


La periodista Cristina Hernández, nascuda a Súria, viu a Sant Cugat
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Avui, presentació amb sor Lucía
L’autora («em fa molta il·lusió
presentar el llibre a Manresa»),

tindrà el suport de sor Lucía Caram i
la presentació inclourà l’actuació es-
pecial d’Aina Font Torra (veu) i Biel
Font Torra (guitarra).



LA CLAU

Els dibuixants Kengo Hanazawa,
Takeshi Obata, Takehiko Inoue,
Junichi Masuda i Shigeru Ohmo-
ri són alguns dels autors convidats
al vintè Saló del Manga, que se ce-
lebrarà al recinte firal de Barcelo-
na del 30 d’octubre al 2 de no-
vembre. Es dedicarà un espai de
6.000 m² al Japó, amb una exposi-
ció d’ikebana i jardins zen a la pri-
mera planta del palau 2 de la fira
que permetrà als visitants rela-
xar-se del bulliciós ambient del
saló. En aquesta edició es retrà ho-
menatge a Pokémon, una de les
icones més populars entre els afi-
cionats al manga i l’anime. Se li de-
dicarà un espai de 550 m² al palau
1. Es podrà provar per primer cop
els jocs Pokémon Rubí Omega i Po-
kémon Safir Alfa, que sortiran a la
venda el 28 de novembre.
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Pokémon 
tindrà especial
protagonisme al
Saló del Manga 

L’escriptor i novel·lista degà de la
literatura en castellà, Ramiro Pi-
nilla, va morir ahir als 91 anys a
l’Hospital de Cruces, a Barakaldo,
quan preparava la publicació de la
seva darrera novel·la, Cadáveres en
la playa, de gènere policíac. Segons
fonts de la seva editorial, Tus-
quets, ha mort d’una complicació
d’una infecció de pàncrees. Pini-
lla, que residia a Getxo des dels 27
anys, va obtenir un rotund èxit
amb Las ciegas hormigas i no va re-
tornar fins el 2004, amb una gran
obra: Verdes valles, colinas rojas.
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Mor als 91 anys
Ramiro Pinilla,
que tenia a punt la
darrera novel·la

EL GRUP MANRESÀ VA OFERIR UN CONCERT EN ACÚSTIC A LA BOTIGA SEÑOR. Mig
centenar llarg de persones, i tampoc n’hi cabien gaires més, es va aplegar ahir al vespre a
l’Espai Personal de la renovada botiga Señor del carrer Guimerà de Manresa, que és situat al
primer pis. Els integrants del grup Gossos, Oriol Farré, Roger Farré, Juanjo Muñoz, Santi
Serratosa i Natxo Tarrés, participaven en la iniciativa De tu a tu, que neix de la sastreria
manresana per apropar al públic la feina d’artistes de la comarca. Els cinc músics van apro-
fitar l’ocasió per mostrar com assagen i, així, van oferir diverses cançons en acústic, que van
iniciar amb Tornarem a casa, del disc Batecs. Serratosa no disposava de la bateria, sinó que
feia els ritmes picant un caixó. Tarrés va donar la benvinguda «al mostre local d’assaig» i va
oferir una primícia: l’acte d’ahir serà «una llavor» del projecte que el grup manresà prepara
de cara a l’any que ve i que consistirà a portar el seu local d’assaig per tot el territori. Gossos
és una banda amb 22 anys de trajectòria i «encara no hem pogut fer partícips als nostres
seguidors de la forma com treballem». El projecte és, també, una forma de tornar als orígens
de la banda, quan només eren quatre (sense Serratosa) i tocaven pels carrers i cases. 



Gossos prepara un projecte per fer
entrar el públic al seu local d’assaig
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