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TELEVISIÓ I TEATRE GEMMA BUSQUETS / JORDI BORDES 

Escrito con la sangre de mi corazón
Diana Gabaldón
Editorial Planeta
És la vuitena entrega de la saga Forastera, que
ha inspirat la sèrie Outlander, la segona tempo-

rada de la qual es pot
veure a Movistar. Com-
binació del gènere ro-
màntic, d’aventures i
de ciència ficció, expli-
ca la història d’una in-
fermera de la Segona
Guerra Mundial, Claire,
que en un viatge a Es-
còcia i després d’un ri-
tual viatja fins al 1743.

El club de la escalera
Sergio Vila-Sanjuán
Plataforma editorial
El novel·lista i periodista debuta en el teatre
amb un text que busca companyia de teatre o

director que la vulgui
defensar a escena.
L’obra planteja un te-
ma prou candent, el bu-
llying, a partir del re-
cord de la infància
d’una colla d’amics. Es
palpa la venjança amb
el noi més violent de la
classe, amb uns girs
màgics i tràgics.

Tricicle de la Z a la A
Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir
Ediciones B
Es tracta d’una completa enciclopèdia plena de
detalls deliciosos que resumeix la trajectòria de

la cèlebre companyia
teatral en petites dosis
tan informatives com
divertides. Una super-
guia de Tricicle que
atraparà els seus mi-
lers d’admiradors des
de la primera (o última)
entrada. Respon a una
voluntat del trio de
clowns, de fa anys.

La vida según Sheldon
Toni de la Torre
Editorial Timun Mas
Fan de la sèrie The Big Bang theory? Aquesta
és la guia imprescindible sobre Sheldon Co-

oper. Toni de la Torre fa
una anàlisi entretingu-
da de les fòbies i fílies
de Sheldon, manies i
dificultats per acceptar
les convencions socials.
Inclou un diccionari
amb les referències
científiques i culturals
de la comèdia televisi-
va de més èxit.

Ole tu!!!
Peyu de l’APM?
Editorial Ara Llibres i TV3
“En Peyu ens porta de viatge per la geografia
del nyap i mostra que, a Catalunya, on sempre

presumim de fer les co-
ses més bé que no pas
el veí, també tenim ca-
pacitat de sobres per
obrar autèntics despro-
pòsits”, diu en el pròleg
el conseller Santi Vila.
El llibre dels nyaps ur-
banístics, molt visual,
inclou casos inèdits i
comentaris d’en Peyu.

Ficció
Carles Alberola / Pasqual Alapont
Teatre Bromera
El llibre recull aquesta obra estrenada al Teatre
Micalet fa uns mesos. Ficció, premi Túria a la

millor contribució tea-
tral 2014, es va editar
el setembre passat i
parla de la sensació
que tothom ha tingut
algun cop d’haver llegit
una novel·la o haver
vist una pel·lícula o una
obra de teatre que està
explicant, a més, la vi-
da pròpia.

El teatre en català a TVE
(1964-2005)
Ferran González Monge 

Editorial UOC
Interessant assaig que detalla l’estratègia i les
vicissituds dels primers dramàtics interpretats

en català en ple fran-
quisme, amb el permís i
les restriccions alhora
del règim. TVE va signifi-
car un primer espai de
professionalització dels
actors. Més tard, arriba-
ria TV3 i els directius de
TVE es van desentendre
del català a la cadena.

Castells i Planas de Cardedeu
Damià Barbany
Arola Editors
L’actor, impulsor teatral i biògraf Damià Bar-
bany assumeix el repte de fer un repàs dels 35
anys de feina dels constructors d’escenografia
Castells Planas. Els antecedents d’aquest ofici

entre els germans
és el pare, pintor de
parets d’ofici i amb
una decidida voca-
ció artesanal. Bar-
bany ja va escriure
l’any passat la bio-
grafia de LaPer-
la29.

La fràgil bellesa dels somnis a Madison Avenue

Des del primer episodi, emès el 2007, titulat El hu-
mo ciega tus ojos, la sèrie Mad men (Canal+) ens va
encegar com a espectadors d’una manera irresisti-
ble. El seu protagonista Don Draper, “amb el seu
vestit ajustat com un guant i el seu gest indolent”, és
l’expressió viva i cristal·litzada del somni americà,
escriuen en el pròleg els coordinadors del llibre, Ra-
quel Crisóstomo i Enric Ros. Però ja en el primer
episodi, s’intueix en la mirada que el publicista és un
home turmentat, darrere del triomfalisme profes-
sional hi ha conflictes interiors. Don Draper és l’es-
perit televisiu de l’home miracle de la publicitat, Da-
vid Ogilvy, i la sèrie, que s’acomiada aquest any defi-
nitivament, ha estat molt més que un aparador estè-
tic, ha convidat a la reflexió dels traumes recents de
la història nord-americana. En aquest sentit, el llibre
proposa una visió polièdrica de Mad men, a càrrec
de diferents autors. El llibre comença amb una ex-
tensa i reveladora entrevista inèdita en què Matthew
Weiner, creador de Mad men, revela fílies, fòbies i
influències. A continuació, Enrique Vila-Matas re-
cupera un inquietant episodi juvenil per abordar
l’eix secret de la sèrie. S’hi afegeixen un conjunt d’au-
tors, teòrics de les sèries, com ara Jorge Carrión i
Concepción Cascajosa, que analitzen de manera
àgil i lúcida els principals temes de Mad men: dels

Mad men
Diversos autors  Editorial Errata Naturae

clarobscurs del capitalisme en la literatura nord-
americana contemporània, que tant han influït en
els seus guions, al règim patriarcal, passant per l’as-
cens del feminisme i dels drets socials de les mino-
ries i l’imaginari de la llar, tot a través del prisma de
la indústria emergent de la publicitat.

El llibre forma part de la col·lecció ’Series para leer‘




