
“La meva generació va tenir 
la mel als llavis durant pocs 

anys i ens la va treure la crisi”

ANDREA RODÉS | Publica ‘Dies que caben en una ampolla de Vichy’

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

Rodés (Barcelona, 1979) és periodista i escrip-
tora. Ha publicat Por China con Palillos, Lluny 
de Pequín, El Germà Difícil i Viaje al Ussuri, i és 
coautora de Tras los Pasos de Derzu Usala. Les 
seues novel·les, de narrativa àgil i molt contem-
porània, ens parlen de persones i llocs que ella 
coneix, directament o indirecta. Dies que caben 
en una ampolla de Vichy (Editorial Pagès) neix 
de dues vivències que l’autora unifica: el con-
flicte entre dos veïns i l’experiència d’un amic. 
Inquieta, propera, riallera i irònica, tot allò que 
li passa pel cap ho escriu en el seu blog Opera-
ción Berenjena.

El protagonista, l’Oliver Marfà, s’inspira en un 
amic seu.
Sí. És arquitecte i treballava per una empresa de 
Londres i durant la crisi es va haver de reformu-
lar. El Marfà de la novel·la torna a casa seva –des-
prés que la seva futura dona morís en un incendi 
d’autoria dubtosa– i rep les pressions familiars i de 
l’entorn perquè retorni a una vida convencional. 
Sembla que no ha canviat res, però res no és igual. 
El rerefons de la crisi sempre hi és.
N’és l’escenari, sí. Però hi surten molts elements: 
els emprenedors, el conflicte generacional de pa-

res i fills, els problemes dels pijos barcelonins...
L’esport hi té un pes important.
M’interessava deixar de banda els estereotips, la 
figura que l’intel·lectual, la persona cultivada, pre-
parada, no es cuida. Només beu i fuma. I això ja ha 
canviat, t’ho asseguro!
Les seves novel·les són retrats socials de la gene-
ració a la qual pertany.
Els que tenim entre trenta i quaranta anys hem ar-
ribat a viure els quatre o cinc anys d’abans de la cri-
si. Hem conegut les dues cares. La generació poste-
rior, només la davallada, directament.
Vostè treballava a ‘Público’, va viure a Pequin...
I tot es va perdre. Vam tenir la mel als llavis i ens 
la van treure.
Vostè té formació empresarial.
Sí. No sóc periodista, la meva vida és una reinven-
ció constant! Quan vaig acabar la carrera –era la tí-
pica bona estudiant– vaig començar a buscar feina. 
No m’agafava ningú o durava quatre dies. Em feien 
fora dels llocs i no ho entenia. Alguna cosa devia 
fer, no gaire dolenta, però tampoc gaire bona (riu).
Es va posar a periodista per amor. 
Ell era corresponsal a Berlin i jo li tenia enveja. 
Sempre m’ha agradat escriure i m’hi vaig posar. I 
ara n’estic de ple, com en la literatura...

DIMECRES 14 DE SETEMBRE DE 2016

El director de l’Àrea de Recerca i 
Coneixement de la Fundació “la 
Caixa”, Jordi Portabella, va ser 
ahir a Lleida per presentar l’expo-
sició Mediterrani, el nostre mar 
com mai l’has vist al CaixaForum 
Lleida. Va arribar un pèl suat per 
culpa de l’americana i perquè sor-
tia d’una altra reunió i, per això, 
quan la nostra fotògrafa li anava a 
fer fotos li va dir que s’esperés, es 
va eixugar la suor de la cara i li va 
dir que lllavors sí: “Així t’estalvies 
el photoshop”, va reblar.
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Mollerussa ha creat els premis Àni-
ma, que naixen per reconèixer a les 
persones i entitats solidàries a ni-
vell internacional i local i, al mateix 
temps, recordar l’Àngel Pujol.

Hauria pactat amb la fiscalia confes-
sar delictes per no anar a presó i tes-
tificaria que recollí un sobre a la seu 
del PP amb instruccions per arreglar 
una adjudicació a una constructora.

El Suprem li ha obert causa per un 
presumpte delicte de blanqueig de 
capitals del PP a l’Ajuntament de 
València a través de les operacions 
conegudes com a pitufeo.

En acabar Esade buscava feina i no durava enlloc! 
Fins que em vaig enamorar d’un periodista

LA 
FORMIGUETA 
| Anna Fillat |

Jocs 
paralímpics
Les Paralimpíades de Barcelona 
92 van ser un gran canvi en el 
tractament d’aquest esdeveni-
ment i, des d’aquell moment, 
l’esport de les persones amb di-
versitat funcional va començar 
a tenir importància i els espor-
tistes el seu reconeixement per 
poder fer la pràctica esportiva. 
Lleis que obligaven a adaptar 
les instal·lacions esportives, 
cursos d’entrenadors d’esports 
adaptats, cursos d’àrbitres d’es-
ports específics, clubs que afe-
gien les seves seccions d’esport 
adaptat, assignatures específi-
ques d’activitat física adaptada 
en diferents titulacions regla-
des i altres iniciatives que cada 
cop són més visibles. Des del 
1992 hem avançat molt, inclús 

podem veure a Teledeporte ca-
da tarda les Paralimpíades en 
directe, però per desgràcia la 
seva presència és quasi inexis-
tent als informatius dels dife-
rents mitjans de comunicació. 
Novament, els mitjans estan 
perdent una gran oportunitat 
de fer cultura esportiva, d’en-
senyar nous esports i recursos 
perquè la població pugui fer 
activitat física i esportiva, i a 
la vegada sensibilitzar-nos que 
tothom que vulgui pot practi-
car esport federat. I com sem-
pre, sense difusió, no hi ha re-
cursos econòmics per impulsar 
l’esport federat adaptat, que en 
la majoria dels casos necessita 
més suport econòmic per po-
der-se practicar.

L’exemple per 
promocionar la  
pràctica d’activitat 
física i esportiva


