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Reunió amb Antoni Bolinches per
presentar ‘Amor al segon intent’

ESMORZAR LITERARI

33 Imatge de la façana de l’Abba Xalet Suites Hotel de la Massana.

EL PERIÓDICO

El premi inclou entrades per a l’estació andorrana de Vallnord

El Club regala quatre estades
a l’Abba Xalet Suites Hotel
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Són mals temps per a la parella es-
table, certament. Les estadístiques
així ho indiquen: als Estats Units
se’n separen una de cada dues i al
conjunt d’Europa una de cada qua-
tre. Antoni Bolinches és un dels
psicòlegs i sexòlegs més populars
del nostre país per les seves apari-
cions a la televisió i els seus llibres
d’ajuda i creixement personal
(L’art d’enamorar, Sexe savi). Bolin-
ches publica ara Amor al segon in-
tent (Mina / Grijalbo), un altre ma-
nual imprescindible per als que
busquen solucions pràctiques per
als seus problemes sentimentals.

Per l’autor, l’estabilitat té quatre
potes: l’acoblament sexual, la com-
patibilitat de caràcters, l’escala de
valors i el projecte de vida. Sobre el
tema sexual, l’escriptor recorda
que la parella no pot funcionar
només amb sexe, però tampoc sen-
se sexe. Una de les estrelles del lli-

bre és sens dubte la infidelitat. Algu-
nes conclusions resulten realment
sorprenents: les millors persones co-
meten les infidelitats més greus. El
patiment amorós és un altre dels
capítols importants. Antoni Bolin-
ches analitza diverses relacions: ho-
me neuròtic amb dona immadura,
home neuròtic amb dona reprimida
i home neuròtic amb dona neuròti-
ca. Com es pot superar el patiment
amorós i la pèrdua de l’ésser estimat
són altres reflexions bàsiques del lli-
bre. Per Bolinches, «la principal es-
tratègia per superar els problemes
d’amor consisteix a acceptar el pa-
timent que ens produeix i convertir
aquesta experiència en un aprenen-
tatge vital».

Antoni Bolinches es reunirà amb
10 socis en un esmorzar literari per
presentar el seu últim títol Amor al
segon intent. La trobada tindrà lloc
dimecres, dia 15 de novembre, a les

10.30 hores, a l’edifici de Random
House Mondadori (travessera de
Gràcia 47-49, de Barcelona). Els in-
teressats han de trucar al número
de telèfon 806.11.77.01 o bé enviar
un SMS al 5522 amb la paraula
Club1 (espai) i el nom complet, fins
a aquesta mitjanit. Els premiats es
presentaran directament al lloc,
dia i hora indicats.

L’Abba Xalet Suites Hotel (quatre
estrelles superior) és un esplèndid
complex hoteler ubicat en un
bucòlic paratge muntanyós d’An-
dorra. Concretament, és a Terra
Major de Sispony –al costat de la
carretera de la Massana.

L’hotel es compon de dos edifi-
cis adjacents d’estil rústic que ofe-
reixen un total de 83 habitacions,
entre espais dobles, suites normals
i suites superiors. Totes estan equi-
pades amb elements de màxim
confort i ofereixen una sensacional
panoràmica de les valls andorra-
nes. Passejant per les instal.lacions
del complex, el visitant s’impregna
de serenitat i bon ambient. El res-
taurant –elegantment decorat com
la resta de l’establiment–, posseeix
una assortida carta d’especialitats
típiques dels Pirineus, amb exqui-
sits plats de bolets, carns a la brasa
i trinxat.

q OCI I ESPORT
L’Abba Xalet Suites Hotel ofereix
connexió wifi a tot el recinte i
compta amb una pista de pàdel i
també amb una piscina exterior
climatitzada. A més a més, un ser-
vei de minibus trasllada els allot-
jats directament a les instal.lacions
de Vallnord, la macroestació de
muntanya formada pels dominis
esquiables de Pal-Arinsal i Ordino-
Arcalís. La temporada d’hivern de
Vallnord obre oficialment el dia 2
de desembre. Com a novetats
d’aquest any, destaca la nova pista
familiar, la modernització de la
xarxa de canons de neu artificial i
les noves cintes transportadores.

El Club del Lector sorteja entre

els seus socis quatre estades de dues
nits per a dues persones a l’Abba Xa-
let Suites Hotel –en règim d’allotja-
ment i esmorzar–, amb forfet de dos
dies per accedir a l’estació d’esquí
de Vallnord. Els titulars de la targeta
que estiguin interessats a participar
en el sorteig han de trucar al núme-
ro de telèfon 806.11.77.05 o enviar
un SMS al 5522 amb la paraula clau
Club5 (espai) i el nom i els cognoms,

fins a les dotze d’aquesta mitjanit.
A l’instant coneixeran, a través del
contestador o bé a través d’un mis-
satge escrit, si han resultat afortu-
nats o no. EL PERIÓDICO contac-
tarà directament amb els socis
guanyadors. La reserva està subjec-
ta a disponibilitat de dates i també
a l’ocupació de l’hotel, i es podrà
disfrutar com a màxim fins al dia
15 d’abril del 2007.

33 La portada del llibre.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘MIKA I EL PARADÍS’, misteri i solidesa

AUTOR Francesc Cerrö DIRECTOR

Ricard Salvat ESTRENA 25 d’octubre
TEATRE Sala Muntaner

La sala Muntaner torna a obrir les
portes després d’un any i mig
d’obres. Hi ha més comoditats
per als espectadors, un escenari
millor i, en general, una millora
tècnica substancial. Per a aquest
nou moment la Muntaner comp-
ta amb el muntatge de Ricard
Salvat de l’obra del jove reusenc
Francesc Cerrö, coproduïda amb
el Centre d’Arts Escèniques de
Reus (CAER).

Una obra no fàcil, comprome-
sa, que arrenca d’aquesta situa-
ció: Mika (Teresa Sánchez) i
Egon (Miquel García Borda) han
perdut la seva filla de dos anys i
no accepten el que ha passat. Per
afrontar la situació decideixen
llogar l’habitació de la nena.
August Kamen (Pep Torrens), un
personatge enigmàtic i ben edu-
cat, serà el nou hoste.

Obsessionats per la idea que la
nena no ha mort i viu en la idíl.li-
ca illa Paradís, Kamen serà la seva
paret de xoc amb la realitat del
dia a dia. El personatge, misteriós
i inquietant, provocarà en la pa-
rella revelacions totalment insos-
pitades que passen per un passat
traumàtic, amb conductes pede-
rastes (Egon és professor) i expe-
riències d’assetjament escolar. La
banda sonora de Miquel Ortega
contribueix a crear un estat de
desassossec important. Moltes de
les revelacions dels personatges
arriben a l’espectador directa-
ment, en monòlegs curts. En més

d’un moment, i salvant les
distàncies, Camus i Sartre són
dos referents.

El text va a més, però s’en-
fronta a ingenuïtats i canvis
bruscos. En aquest punt tant
la interpretació com la direc-
ció ajuden a pal.liar la situa-
ció. Esplèndid treball de Tor-
rens, assentat en la seva vete-
rania i encert a l’hora de cons-
truir el personatge i bona in-
terpretació de Teresa Sán-
chez, que exhibeix una eficaç
gamma de registres. Bon tre-
ball de García Borda. Salvat
construeix un muntatge sòlid,
jugant amb les distàncies en-
tre els personatges, que dibui-
xa amb sensibilitat. El director
mostra, novament, el seu com-
promís amb el teatre català.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

CRÍTICA DE MÚSICAb

SUFJAN STEVENS, sobrevolar Amèrica

ARTISTA Sufjan Stevens
LOCAL Teatre de l’Aliança del
Poblenou DATA 7 de novembre

T’eleves per sobre dels núvols i so-
brevoles els Grans Llacs servint-te
d’unes ales artificials. Tot molt
normal. Tornes a casa i compons
Illinoise, aquella òpera pop amb
un fons blau cel i raigs de llum
dibuixats amb traços de línia cla-
ra. Ets Sufjan Stevens i el món et
sembla un conte infantil amb
uns grams d’èpica; una gran tela
pictòrica en què elimines la prosa
i sumes brotxades de color, lliber-
tat i una fantasia realment molt
americana.

A la seva manera, Stevens se-
gueix el rastre de grans teòrics
pràctics de la música del país de
Superman: en la seva música tor-
rencial hi ha records d’Aaron Co-
pland i del Van Dyke Parks de
Discover America; intents lúcids de
sumar-se a aquell corrent històric
de música panoràmica amb de-
nominació d’origen als Estats
Units (tots ells: l’home fantasieja
publicar 50 discos, un de dedicat
a cada estat).

El seu cas no té a penes límits,
i aquí radica la seva grandesa i,

també, l’origen d’algunes om-
bres. Tendeix clarament a
l’excés (els crescendos dilatats i
una mica autocomplaents van
restar intensitat a algunes pe-
ces a L’Aliança), i aquest és el
perill, però el camí és tan
frondós que, encara que hi cul-
tivi algunes plantes carnívo-
res, tot (o gairebé) acaba assi-
milat. Embolicat en la seva dis-
locada fanfàrria instrumental,
amb metalls de perfils extrava-
gants i el seu banjo apuntant a
les arrels, el trobador de De-
troit vola lliure. Se li perdonen
els centelleigs de deliri, una
mica egocèntrics, perquè for-
men part del seu camí.

Segueix tenint un punt de
narrador interiorista, literari i
amb gestos d’orgull rural, tot i
que, seguint el fil de la seva
pròpia imaginació, ha acabat
construint un món estètic pro-
pi en què el subsòl folk i l’him-
ne desencadenat, grandiós,
trenen camins i intencions i
serveixen en safata clímaxs
tan aclaparadors com per
exemple el de Chicago. ¿Preten-
siós? Més aviat ambiciós. I això
mai és dolent.<
JORDI BIANCIOTTO

33 Pep Torrens.


