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CULTURES 

L’òpera còmica de Gioacchino Rossini L’italiana in Algeri es podrà veure avui al teatre Kursaal, a les 21 h, per mitjà
del cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell (sota la direcció de Daniel Gil de Tejada) i l’Orquestra Simfònica del Vallès
(dirigida per Santiago Serrate). El muntatge, en dos actes, sobre un llibret italià d'Angelo Anelli, i basat en un text
anterior de Luigi Mosca, es va estrenar al teatre San Benedetto de Venècia el 22 de maig del 1813. La posaran en
escena Laura Vila (mezzosoprano), Toni Marsol (baix-baríton), Joan Ribalta (tenor), Carles Daza (baríton), Ximena
Agurto (soprano), Xavier Aguilar (baix-baríton) i Carla Mattioli (mezzosoprano). El musicòleg Ovidi Cobacho oferirà a
les 20 h una xerrada prèvia per aprofundir en el muntatge. Les entrades tenen un preu de 48 euros.



L’òpera còmica «L’italiana in Algeri» de Rossini engega l’any al Kursaal

El periodista i escriptor Xavier
Bosch (Barcelona, 1967) ha canviat
les trames policíaques del perio-
dista Dani Santana per la història
secreta d’amor entre un galerista
d’art francès i una dona casada.
Aquest és l’argument principal
d’Algú com tu (Planeta), la seva úl-
tima novel·la, que li ha valgut el
Premi Ramon Llull. Per a Bosch, en
aquest nou registre literari hi ha
més d’ell que en cap de les ante-
riors novel·les. El periodista expli-
ca que la novel·la vol reivindicar l’a-
mor «sense mitges tintes» i, alho-
ra, fer un homenatge als llibreters,
als seus pares i a la idea que cinc
dies poden canviar una vida. 

«En aquests moments d’incer-
teses vitals,  tinc la sensació que hi
ha pocs referents sòlids i íntims i
que l’amor és la resposta, la gran
il·lusió, la palanca que mou el
món». A Algú com tu ha volgut «ar-
riscar» literàriament, com ho ha in-
tentat fer en la seva vida profes-
sional, que li ha permès «allunyar-
me del periodisme i acostar-me a
l’escriptura». Bosch reconeix que
tenia necessitat de sorprendre’s per
no tenir la sensació de «fer» sem-
pre el mateix, amb el risc d’acabar
sent l’autor de només un perso-
natge. La idea de la seva última no-

vel·la va sorgir per la motivació de
dedicar un llibre als seus pares que
havia de ser una veritable «histò-
ria d’amor». L’obra ha esdevingut
també un homenatge a les llibre-
ries i als llibreters, a París -un per-
sonatge més de la novel·la i l’últi-
ma ciutat on Bosch va viatjar amb
la seva mare, que va morir quan ell
tenia 18 anys- i a la «passió».

Els protagonistes de l’obra són
Paulina Homs, una dona casada
amb una filla, i Jean-Pierre Za-
nardi, galerista a la Rive Gauche.
Entre tots dos naixerà un amor in-
esperat que sacsejarà les seves vi-
des per sempre. Anys després, la fi-
lla de Paulina Homs, la Gina, re-
construirà aquest «puzle de 10.000

peces». Bosch es reconeix en la
Gina, que perd la mare als 9 anys
i que als 38 s’adona que «ha passat
més temps sense ella que amb
ella» i sent la necessitat de refer la
vida de la seva mare. «Enyorar
això és molt bèstia». També hi
veu «similituds personals» amb el
personatge de Jean-Pierre, un ga-
lerista apassionat per Schubert. 

La novel·la defensa que la mà-
xima il·lusió la porta l’amor. Però
com en les composicions de Schu-
bert que Jean-Pierre posa a Pauli-
na, malgrat que el compositor les
fes per reivindicar-lo, tot deriva en
dolor. «Amor i pena són vasos co-
municants. L’un no hi és sense l'al-
tre». Bosch també se serveix d'a-
questa trama per instar els joves a
perdre la por i llançar-se a l'amor.

Guanyador del Sant Jordi 2009
per Se sabrà tot i del Ramon Llull,
Xavier Bosch no es planteja gua-
nyar cap altre premi però, fent un
símil futbolístic, bromeja en el
sentit d’obtenir el Josep Pla i «fer un
‘hat-trick’».
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Xavier Bosch: «hi ha més
de mi en aquesta última
novel·la que en les anteriors»
L’escriptor «arrisca» i canvia les trames policíaques del periodista Dani

Santana per una història d’amor a «Algú com tu», darrer premi Ramon Llull


AAOS

El periodista Xavier Bosch
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IMATGE PROMOCIONAL

Manresa tornarà a acollir un any més un concert de celebració de la
Francophonie. Serà aquest divendres, a les 21 h i a càrrec de Marie d’Épizon,
que interpretarà peces de tres grans dames de la cançó francesa (Edith Piaf,
Barbara i Juliette Gréco). Però avui, a les 20 h, i com acte previ al concert, es
projectarà a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om de Manresa el documental
Bardot. La méprise, de David Tebuil (2013), un homenatge a aquesta mítica
actriu a partir d’arxius inèdits que inclouen films familiars rodats pel seu pare.



Brigitte Bardot arriba en documental a Manresa

Breus ARXIU/ACN

El Reial Monestir de Santa Ma-
ria de Pedralbes obrirà avui als vi-
sitants la capella de Sant Miquel
després de dos anys de tasques de
restauració. Per primera vegada,
l'accés no estarà limitat per una
cabina transparent, sinó que serà
totalment lliure. El període de
treballs, precedit per una investi-
gació científica, ha permès re-
soldre els problemes de conser-
vació de l’estructura interna i as-
segurar l’adhesió de la pintura al
mur. Per ara, s’ha culminat la res-
tauració del pany principal, ano-
menat Triomf de la Verge. L’A-
juntament de Barcelona va optar
pel finançament col·lectiu per
aconseguir els fons necessaris
per restaurar la Capella de Sant
Miquel. 
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Obre parcialment
restaurada la capella
de Sant Miquel

MONESTIR DE PEDRALBES

El Govern ha decidit atorgar a Neus Català, Josep Maria Espinàs i Joan
Rodés la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya. Amb el reco-
neixement, l’executiu honora Neus Català, supervivent als camps de con-
centració, per la seva vida, per la lluita per la justícia social i per les lli-
bertats democràtiques, com un referent de la lluita contra els totalita-
rismes. Josep Maria Espinàs rebrà la distinció per la seva trajectòria des-
tacada en el camp de la literatura, el periodisme i la cançó, i per ser un
referent de les lletres catalanes. El Govern distingeix el doctor Joan Ro-
dés per la seva aportació de més de 40 anys en el món de la medicina
i sobretot en la investigació de les malalties de fetge. 
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Neus Català, Josep Maria Espinàs i Joan
Rodés, medalles d’or de la Generalitat

RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL

El músic igualadí Jordi Savall
dirigirà per primer cop La Passió
segons sant Mateu de Bach, el 15 de
març al Palau de la Música, i al cap-
davant de les seves formacions, La
Capella Reial de Catalunya i Le
Concert des Nations. El recital,
que pràcticament ha exhaurit les
localitats, sorgeix de la petició que
el mateix Palau va fer al mestre Sa-
vall. El concert de l’igualadí s’in-
clou en el cicle «Palau 100 Bach»,
engegat el novembre. Bach és un
compositor emblemàtic per a l’Or-
feó Català i el Palau de la Música
Catalana.
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Savall pràcticament
exhaureix entrades
al Palau de la Música

ESTRENA DE BACH

La novel·la reivindica l’amor i
homenatja París, l’última
ciutat on Xavier Bosch va
viatjar amb la seva mare


