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CARTA PÚBLICA EN UNA REVISTA

Les filles de Bush elogien 
les d’Obama i les aconsellen
Una setmana abans que el seu pa-
re abandoni la Casa Blanca, Malia i 
Sasha Obama han rebut elogis i con-
sells de les filles de l’expresident Ge-
orge W. Bush. «Fa vuit anys, una tar-
da freda de novembre, us vam rebre 
a la Casa Blanca i vam poder veure 
l’excitació però també el desafia-
ment als vostres ulls», han escrit les 
bessones de 35 anys Jenna i Barbara 
Bush (foto) a Time Magazine.

 «Ara entrareu a formar part d’un 
altre club exclusiu, el dels antics pri-
mers fills». I els diuen què poden fer 
mentre siguin populars. Malia Oba-
ma, de 18 anys, ha acabat l’institut i 
afronta l’any d’aturada previ a l’in-
grés a Harvard. La seva germana pe-
tita, de 15 anys, Sasha, encara està 
estudiant, motiu pel qual els Oba-
ma es quedaran a Washington un 
temps més.
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A ‘ESPEJO PÚBLICO’

Rivera Ordóñez  
s’estrena com 
a tertulià a TV
El torero Francisco Rivera Ordóñez 
ha debutat aquesta setmana com a 
comentarista al programa Espejo pú-
blic, d’Antena 3. El torero s’uneix, un 
dia a la setmana, a la taula d’actu-
alitat d’aquest espai presentat per 
Susanna Griso que ha reconegut 
que durant «deu anys» ha intentat 
fitxar el madrileny, que diu sentir-
se «nerviós però il·lusionat».

3L’actriu publica una novel·la 
epistolar amb Montse Barderi

L’
actriu Emma Vilarasau 
ha debutat, de la mà de 
la periodista Montse 
Barderi, com a autora 

d’una ficció que arriba a les llibreri-
es en forma de novel·la però que pu-
jarà als escenaris, mitjà per a la qual 
va ser pensada, la temporada 2018-
2019. Camí d’anada i tornada (Colum-
na) reconstrueix la relació entre du-
es aventureres suïsses dels anys 30, 
Ella Maillart i Annemarie Schwar-
zenbach, després del final desgraci-
at del viatge que van emprendre, el 
1939, de Ginebra a Kabul. Totes dues 
van relatar el viatge en dos llibres (El 
camino cruel i Todos los caminos están 
abiertos). Però després d’acabar-lo 
«com el rosari de l’aurora», Vilarasau 
i Barderi s’endinsen en el territori de 
«la ficció basada en fets reals» a tra-
vés de les cartes que es podrien haver 
intercanviat Maillart, mentre passa-
va els cinc anys de la segona guerra 
mundial en un retir espiritual a l’Ín-
dia, i Schwarzenbach mentre viatja-
va pels EUA, Lisboa, el Congo belga i 
Suïssa lluitant amb la seva addicció 
a la morfina (i les ferides del seu tem-
pestuós amor impossible amb l’es-
criptora Carson McCullers).
 La idea del llibre va sorgir d’una 
entrevista de Barderi a Vilarasau. «La 
Montse em va proposar escriure so-
bre l’aprenentatge teatral, però jo 
no em veia capacitada», va assenya-

lar Vilarasau en la presentació del 
llibre. Com que cap de les dues s’ha  
vist amb cor d’abordar els diàlegs i la 
construcció dels personatges d’una 
obra teatral, han emprès un text 
epistolar «escrit a dues veus, que no 
vol dir a quatre mans». Les cartes les 
van compondre de viva veu, totes du-
es, en nombroses trobades, amb Bar-
deri de redactora final. Amb el text ja 
escrit, aquesta va animar Vilarasau a 
publicar-lo sense esperar el muntat-
ge teatral, «perquè va evolucionar i 
era massa llarga per ser teatre».

A ESCENA / Camí d’anada i tornada tri-
garà a pujar als escenaris, fins que es 
s’aclareixin les agendes de compro-
misos professionals de Vilarasau, 
que es reserva el paper de Maillart, i 
del director Fernando Bernués, que 
adaptarà el text i compta amb l’ex-
periència d’haver muntat una altra 
obra basada en intercanvi epistolar, 
Adreça desconeguda.
 Annemarie Schwarzenbach (Zu-
ric, 1908 - Sils, 1942) és la més cone-
guda de les protagonistes. Filla d’una 
de les famílies més riques de Suïssa, 
doctorada en Filosofia, arqueòloga, 
reportera i novel·lista, va ser quali-
ficada com un «àngel devastat» per 
Thomas Mann, els fills del qual Eri-
ka i Klaus van tenir una estreta rela-
ció amb ella. La fotògrafa Marianne 
Breslauer, amb qui va viatjar per Es-
panya, va dir d’ella que «no era home 
ni dona, sinó un àngel». La seva fa-

mília, de la qual es va distanciar per 
les simpaties nazis dels seus pares, 
mai va assumir la seva homosexua-
litat: se suposa que la relació entre 
Annemarie i Ella apareix emmasca-
rada en el llibre que aquesta últi-
ma va escriure per pressió familiar. 

CONTRAPÈS / Ella Maillart (Ginebra, 
1903 - Chandolin, 1997) apareix com 
l’assenyat contrapès que hauria d’es-
tabilitzar una relació que es va tren-
car per les addiccions de Schwar-
zenbach. «Potser perquè no era tan 
turmentada ni tan poeta, va quedar 
més com una cronista de viatges, 
quan era molt més que això», assegu-
ra Vilarasau. No obstant, la seva vida 
tampoc va tenir res de convencio-
nal: única dona a les olimpíades del 
1924, al timó d’un veler, alpinista, 
esquiadora i reportera, va recórrer 
Àsia d’un extrem a l’altre com a viat-
gera, reportera, escriptora de viat-
ges i guia.
 «Pensem que aquestes dues do-
nes tenien una història a partir de 
la qual nosaltres podíem inventar 
coses», conclou Vilarasau. «És un ho-
menatge a una generació de dones 
audaces, capaces d’atrevir-se a fer-ho 
tot», afegeix Barderi. H

Vilarasau 
fa el salt a 
l’escriptura 
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EN LA PELL dE dUES MíTIqUES VIATgERES SUïSSES

33 Vilarasau i Barderi, en la presentació del llibre que han escrit conjuntament, ‘Camí d’anada i tornada’.
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33 Schwarzenbach (esquerra) i Maillart, a l’Afganistan el 1939.
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