
El Club TR3S C retrà avui un ho-
menatge a les escriptores Maria 
Aurèlia Capmany i Montserrat 
Rﾗｷｪ ;ﾏH ┌ﾐ; ;Iピ┗ｷデ;デ ケ┌W ピﾐ-
drà lloc al Palau Marc de Bar-
celona. En ella es presentarà 
el llibre ‘Miralls creuats: Roig/
C;ヮﾏﾐ;┞げが SW P;ｪXゲ ESｷデﾗヴゲ ケ┌W 
anirà a càrrec de l’autora M. Àn-
ｪWﾉゲ C;HヴYが ケ┌W ﾏﾗゲデヴ;ヴ< Wﾉ ゲW┌ 
assaig on es repassa la vida i les 
obres de les dues escriptores 
catalanes. Si hi ha dues dones 
ケ┌W W┝IWﾉびﾉWｷ┝Wﾐ Iﾗﾏ ; WゲIヴｷヮ-
tores feministes a la literatura 
catalana de la segona meitat 
SWﾉ ゲWｪﾉW ┝┝が ;ケ┌WゲデWゲ ゲﾙﾐ M;ヴｷ; 
Aurèlia Capmany i Montserrat 
Rﾗｷｪが ﾏWゲデヴW ｷ SWｷ┝WHﾉWが ;ﾏｷｪ┌Wゲ 

i dues de les veus més clares 
Sげ;ケ┌Wﾉﾉゲ ;ﾐ┞ゲ SW ヴ;SｷI;ﾉゲ デヴ;ﾐゲ-
aﾗヴﾏ;Iｷﾗﾐゲ ヮﾗﾉｹピケ┌Wゲ ｷ ゲﾗIｷ;ﾉゲく 
Aケ┌Wゲデ ヮ;ゲゲWｷｪ ヮWヴ ﾉWゲ ゲW┗Wゲ ┗ｷ-
des i les seves obres va a la re-
IWヴI; SWﾉゲ デWヴヴｷデﾗヴｷゲ ケ┌W Wﾉゲ ゲﾙﾐ 
comuns, com la ciutat de Barce-
lona, el teatre, el periodisme, el 
catalanisme i, evidentment, el 
aWﾏｷﾐｷゲﾏWが ケ┌W ﾉWゲ ｴ; Iﾗﾐ┗Wヴピデ 
en dues baules imprescindibles 
de la nostra genealogia femeni-
na. M. Àngels Cabré (Barcelona 
ヱΓヶΒぶ Yゲ WゲIヴｷヮデﾗヴ; ｷ IヴｹピI; ﾉｷ-
terària. A més, hi haurà una lec-
デ┌ヴ; SW デW┝デﾗゲ ; I<ヴヴWI SW ﾉげ;Iデヴｷ┌ 
Aina Girbau Canet i cloenda mu-
sical amb la cantautora lleidata-
ﾐ; MWヴｷデ┝Wﾉﾉ GWﾐYく

Homenatge a les 
escriptores Maria 
Aurèlia Capmany i 
Montserrat Roig

FOTO: Pagès Editors / El llibre va guanyar el premi Josep Vallverdú

Jordi Puntí torna a la 

narrativa breu amb 

‘Això no és Amèrica’

L’escriptor presenta un recull amb 
nou històries sobre personatges
Lleida
ALEX SÁNCHEZ

LげWゲIヴｷヮデﾗヴ JﾗヴSｷ P┌ﾐプ ふM;ﾐﾉﾉW┌が 
1967) torna a les llibreries sis an-
ys després de la seva darrera pu-
HﾉｷI;Iｷﾙが Els castellans, amb un 
ヴWI┌ﾉﾉ SW ﾐﾗ┌ ｴｷゲデﾘヴｷWゲ ケ┌W ヮヴW-
senta al llibre Això no és Amèri-

caく Eゲ デヴ;Iデ; Sげ┌ﾐ; ゲXヴｷW SW デW┝-
デﾗゲ ケ┌W ﾉげ;┌デﾗヴ ｴ; ;ﾐ;デ ヮ┌HﾉｷI;ﾐデ 
durant els darrers anys en llibres 
ｷ ヴW┗ｷゲデWゲ ｷ ケ┌W ｴ; ヴWI┌ヮWヴ;デ ヮWヴ 
ﾉげﾗI;ゲｷﾙく Aｷ┝ﾘ ゲｹが SWゲヮヴYゲ SW ヴW┗ｷ-
ゲ;ヴどﾉﾗゲ ｷ ;Iデ┌;ﾉｷデ┣;ヴどﾉﾗゲが ﾃ; ケ┌W さｴｷ 
ｴ;┗ｷ; ｴｷゲデﾘヴｷWゲ ケ┌W Wゲデ;┗Wﾐ ヮ;ゲ-
ゲ;SWゲ ｷ Sげ;ﾉデヴWゲ ケ┌W ﾐﾗ ゲげ;ｪ┌;ﾐデ;-
ven”, va apuntar ahir a Lleida. 

A デヴ;┗Yゲ Sげ;ケ┌Wゲデ; ;S;ヮデ;Iｷﾙが 
ﾉげ;┌デﾗヴ ;IﾗﾐゲWｪ┌Wｷ┝ aﾗヴﾃ;ヴ ┌ﾐ ヴW-
lat coherent, amb una sèrie de 
ヮWヴゲﾗﾐ;デｪWゲ さゲﾗﾉｷデ;ヴｷゲ ｷ ヮWヴSW-
Sﾗヴゲざ ケ┌W W┗ｷデWﾐ Wﾐaヴﾗﾐデ;ヴどゲW 
;ﾏH ﾉ; ヴW;ﾉｷデ;デ ｷ ケ┌W H┌ゲケ┌Wﾐ Wﾉ 
ゲW┌ ﾉﾉﾗI ;ﾉ ﾏﾙﾐく DW aWデが ┌ﾐ SWﾉゲ 
ﾗHﾃWIピ┌ゲ SW P┌ﾐプ Wヴ; ケ┌W WﾐデヴW 
els diferents contes hi hagués un 
ゲWﾐピデ ┌ﾐｷデ;ヴｷく 

A H;ﾐS; Sげ;ケ┌Wゲデゲ ヮWヴゲﾗﾐ;デ-
ges solitaris, un altre aspecte 
ケ┌W Wゲ ヴWヮWデWｷ┝ ;ﾉ ﾉﾉ;ヴｪ SWﾉ ヴWﾉ;デ 
Yゲ ﾉ; ヮヴWゲXﾐIｷ; SW ﾉ; ﾏ┎ゲｷI;く さA 
més de subratllar un moment 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが I;ﾐ┗ｷ; Wﾉ ゲWﾐピデ SW ﾉ; 
història i condiciona la manera 
SW aWヴ SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;デｪWざく DW aWデが Wﾉ 
プデﾗﾉ SWﾉ ﾉﾉｷHヴW a; ヴWaWヴXﾐIｷ; ; ┌ﾐ; 
I;ﾐNﾙ SW D;┗ｷS Bﾗ┘ｷWが This is not 

America. “AﾏXヴｷI; Yゲ ﾉ; デWヴヴ; ケ┌W 

FOTO: Selena García / LげWゲIヴｷヮデﾗヴ JﾗヴSｷ P┌ﾐプが ;ｴｷヴが ; LﾉWｷS;
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┗ｷ┌ Wﾉ ヮヴWゲWﾐデが ヮWヴ ;ｷ┝ﾘ ﾉｷ SｷI Això 

no és Amèricaが ヮWヴケ┌X ;ﾉゲ IﾗﾐデWゲ 
ﾐﾗﾏYゲ ｴｷ ｴ; ヮ;ゲゲ;デざが W┝ヮﾉｷI;く

LWゲ ｴｷゲデﾘヴｷWゲ ﾐﾗ デWﾐWﾐ ┌ﾐ g-
ﾐ;ﾉ デ;ﾐI;デ ｷ Yゲ Wﾉ ﾉWIデﾗヴ Wﾉ ケ┌W 
l’ha d’interpretar i donar forma. 
さMげ;ｪヴ;S; ケ┌W Wﾉゲ ﾏW┌ゲ ﾉﾉｷHヴWゲ 
ピﾐｪ┌ｷﾐ ﾏYゲ Sげ┌ﾐ ヮﾉ; ｷ ケ┌W ゲWヴ-
┗Wｷ┝ｷﾐ ヮWヴ ヴW｡W┝ｷﾗﾐ;ヴ ゲﾗHヴW ﾉWゲ 
decisions de la vida”. La primera 
ｷﾐI┌ヴゲｷﾙ SW P┌ﾐプ Wﾐ ﾉ; ﾐ;ヴヴ;ピ┗; 
S;デ; SWﾉ ヲヰヰヲ ﾏﾗﾏWﾐデ Wﾐ ケ┌X ┗; 
publicar Animals tristos. Quinze 
anys més tard es torna a endinsar 
Wﾐ ;ケ┌Wゲデ ｪXﾐWヴW ;ﾏH Això no és 

Amèricaが ┌ﾐ; ゲWｪﾗﾐ; Wデ;ヮ; ケ┌W 
presenta diferències respecte a 
l’anterior, amb uns personatges 
humanitzats i una mirada més hu-
ﾏﾗヴｹゲピI; ゲﾗHヴW ﾉWゲ ゲW┗Wゲ ┗ｷSWゲく Eﾐ 
;ケ┌Wゲデ ゲWﾐピデが ﾉ; ゲWﾉWIIｷﾙ SW Iﾗﾐ-
tes ens mostra uns personatges 
ﾏYゲ ヮヴﾘ┝ｷﾏゲ ケ┌W ヴWIﾗヴSWﾐ ;ﾏH 
ﾐﾗゲデ<ﾉｪｷ; Xヮﾗケ┌Wゲ ;ﾐデWヴｷﾗヴゲく

AﾏH ﾉ; ヮ┌HﾉｷI;Iｷﾙ Sげ;ケ┌Wゲデ ﾉﾉｷ-
bre l’autor volia connectar de nou 
;ﾏH Wﾉ ﾉWIデﾗヴ ｷ ┗; ;┗;ﾐN;ヴ ケ┌W Wゲ-
デ< ヮヴWヮ;ヴ;ﾐデ ┌ﾐ; ﾐﾗ┗Wﾉびﾉ; ゲﾗHヴW ﾉ; 
┗ｷS; SW ﾉげ;ヴピゲデ; ヮﾗﾉｷa;IXピI X;┗ｷWヴ 
Cugat.


