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Comarques Gironines

Montse Castaño: "No he fet
una novelóla per a clones"
a L'autora debuta amb 'La dolga Caterina', una novel-la sobre una nissaga de dones "filies del seu
temps", al llarg del segle XX D Es presenta avui a la llibreria 22, amb vi i música de Pexsom Blues
Xavier C astillen

GIRONA

La frase

Després de trebaJlar setze «Hetriat l'Escalacom
anys com a comunicadora a escenari principal
en el món de l'empresa i perqué n'estic
ara també en el de la radio,
És un lloc
Montse Castaño (Sarria enamorada.
mágic i inspiradora
de Ter, 1967) ha publicat
la seva primera novel-la, Montse Castaño
La dolga Caterina (L'últi- AUTORA DE 'LA DOLCA CATERINA'
ma de les Malastruga),
editada per Cal-lígraf, que
avui es presenta a la llibreLa referencia a l'Emria 22 de Girona (20 h). La pordá no és gratuita, perpresentació anirá a carree qué FEscala és un deis esdel periodista Eduard Cid, cenaris principáis de la node Fem Girona -on l'auto- vel-la -Torroella de Montra és cap comercial i tam- grí també hi té un cert
bé fa locució- i, a mes, al fi-pes-, que l'autora descriu
nal de l'acte hi haurá músi- com una nissaga de quatre
ca en viu amb el duet Pex- dones, totes elles "filies del
som Blues i una degusta- seu temps", les quals, com
do de vins empordanesos suggereix el títol, es rebelper gentilesa de la Coope- len contra una especie de
rativa Garriguella.
cadena de malastruganga.
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"L'obra está molt centrada
en com les decisions que
hanpres els nostres avantpassats han modificat la
nostra existencia", explica l'autora, que parla de
dos eixos principáis mes
de la novel-la: "Un és el segle XX, durant el qual es
van viure grans canvis,
per exemple la transformado d'algunes economies de subsistencia, com
la deis pescadors, per l'arribada del turisme. L'altre
eix és 1'entorn, que és com
un personatge mes. La novel-la parla molt de paisatges i d'un entorn molt concret, que és l'Escala. És un
cant al nostre territori."
"Quan escric, intento
que els meus personatges
siguin reals i m'abstrec
per posar-me en la seva
pell. Per aixó aquesta historia té molt de mi", explica Castaño, que remarca
que no ha volgut fer "una
novel-la de dones per a dones". "Les millors critiques que he rebut son
dTiomes", afirma. El llibre
ja es va presentar a Caldes
de Malavella, nn viu l'autora, i també es presentará a
Low Cost de Pigueres, el
26 de febrer, i evidentment a l'Escala, el dia 27 a
a la llibreria Vitel-la. W

