
El protagonista no vol tenir fills,
no s’atreveix a viure amb la dona
que estima, no accepta la reclusió
dels musulmans en l’islam... no,
no, no. Admira Hanif Kureishi i
Philip Roth i relata en format ano-
tacions de diari, saltant d’un tema
a l’altre, els seus pensaments, re-
cords i vivències, i els adreça a un
amic que ha decidit tornar al Mar-
roc. El seu autor, l’escriptor Saïd El
Kadaoui Moussaoui, va néixer a
Beni Sidel el 1975 i va arribar a Ca-
talunya el 1982 per instal·lar-se
amb la família a Saldes, on el seu
pare treballava a les mines de car-

bó. Als 10 anys la família es va tras-
lladar a Berga, on Saïd El Kadaoui
va viure fins que va començar els
estudis universitaris. Llicenciat en
Psicologia i màster en Psicopato-
logia i Psicoteràpia psicoanalítica,
la seva mare i una part de la família
continuen vivint a Berga, i  allí serà
on, avui, presentarà la seva tercera
novel·la, No (Catedral). Ho farà a

la llibreria 4 Cantons (passeig de
la Indústria, 29) acompanyat de
Carme Villabona, psicòloga i es-
criptora, a les 7 de la tarda.

No és el final d’una trilogia que
explora la identitat dels fills
d’aquells immigrants que van arri-
bar del Magrib i que va encetar
amb Límites y fronteras(2008), i va
continuar amb Cartes al meu fill.
Un català de soca-rel, gairebé
(2011). Un marroquí d’origen,
llest, poc format, «carregat amb
una motxilla de fracàs» però amb
un punt d’esperança, protagonitza
Límites y fronteras; i novament un
marroquí d’origen, perfectament
integrat, professor d’èxit però amb
frustració permanent  pel sexe, la
manca de compromís, i crític amb
la decadència del món musulmà,
«l’antítesi del primer», diu, prota-
gonitza el que avui presenta. No
seria, en realitat, el segon llibre de
la trilogia. Extrems per explicar
una visió del món. Cartes al meu
fill, diu, «és el més autobiogràfic».
I aquí la paraula seria «equilibri».

S. PAZ MANRESA

El berguedà Saïd El Kadaoui
presenta «No» a la 4 Cantons
L’escriptor, que va arribar a Catalunya als 7 anys, indaga sobre la identitat
en una novel·la estructurada en format de diari que tanca una trilogia
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Els Barcelona Gospel Messen-
gers, dirigits per Ramon Escalé, i
Jordi Savall aspiren a guanyar
dues de les categories dels premis
Enderrock del públic. Els Messen-
gers competeixen, amb Be Here
Now: Un tribut a George Harrison,
en la categoria de millor disc de
jazz del 2016, contra Andrea Motis
& Joan Chamorro Quartet (He’s
Funny That Way) i Bruno Oro &
Vicens Martín Dream Big Band
(Sinatra 100 anys). Els candidats
a millor disc de clàssica són Jordi
Savall (Dixit Dominus: Vivaldi,
Mozart, Handel),  La Simfònica de
Cobla i Corda (Tossudament
Llach) i Alba Ventura (Études).

REDACCIÓ MANRESA

Els Messengers de
Ramon Escalé i Jordi
Savall, candidats als
premis Enderrock

El teatre Kursaal va exhaurir
ahir les entrades per a l’espectacle
La màgia del Kursaal, que se ce-
lebrarà dilluns a la nit com un dels
actes centrals de la celebració dels
deu anys de la reobertura de
l’equipament. La funció és dirigi-
da per David Pintó i tindrà la pre-
sència d’artistes com el Mag Lari,
que oficiarà de presentador, Lloll
Bertran, Mone, Marcel Gros, Da-
niel Anglès i la Companyia Bratis-
lava. Per l’escenari del teatre man-
resà també passaran artistes lo-
cals, en una nit en què s’exhibiran
números de diferents arts escèni-
ques, com la dansa, la música, la
màgia i la interpretació. 

REDACCIÓ MANRESA

Les entrades per
a l’espectacle dels
10 anys del Kursaal
s’han exhaurit

Ariadna Gil interpreta l’heroïna
romàntica Jane Eyre en l’adapta-
ció teatral de la novel·la de Char-
lotte Brontë, que a partir del dia 23
de febrer es representarà al Lliure
de Gràcia. L’obra, segons va dir
ahir la directora Carme Portaceli,
representa «un cant a la lluita per
la llibertat». En el repartiment fi-
gura l’actriu bagenca Magda Puig,
que interpretarà els papers de
Scatcherd, Adèle, Blanche, Chris-
tophine, dona 1, Diana i Rosa-
mond.

Portaceli, que a més d’Ariadna
Gil té Abel Folk per al paper del
turmentat Mr. Rochester, va
apuntar que «el més fantàstic del

personatge de Jane Eyre i d’aques-
ta novel·la és que, des del seu nai-
xement, té un instint de superació
impressionant». Sobre el to del
muntatge, amb el qual el teatre
barceloní celebra el 200 aniversari
del naixement de l’escriptora an-
glesa, Portaceli va assegurar que
«no potencio el drama, perquè no
m’interessa, passa el que passa.
Ella lluita, però no hi ha un to dra-
màtic».

Al respecte, Ariadna Gil va pun-
tualitzar que «Jane Eyre té molta
ironia, sobretot tenint en compte
que ella parla des del final de la
història». L’actriu catalana també
va indicar que, amb la lectura de
la novel·la de Brontë, emmarcada
en l’època victoriana i publicada
amb pseudònim el 1847, va des-
cobrir «un món i una època i l’im-
puls i la força del personatge».
Jane Eyre es podrà veure al Teatre
Lliure de Gràcia  fins al 26 de març,
cada dia excepte els dilluns.    

EFE BARCELONA

Ariadna Gil interpreta
al Lliure Jane Eyre en la
seva lluita per la llibertat
El muntatge que s’estrena
dijous vinent a Gràcia té en el
repartiment l’actriu manresana
Magda Puig en diversos papers

 La il·lustradora i escriptora Roser Capdevila (Barcelona, 1939) serà entrevis-
tada per l’autora Pilar Duocastella el dimecres dia 22 de febrer en una nova
sessió del cicle de converses Pessics de vida, que organitza l’Ajuntament de
Manresa. La trobada tindrà lloc a les 20 h al centre cultural El Casino.

Roser Capdevila participarà al Pessics de Vida
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