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data

tipus mitjà

periodista

enllaç

29/07/2016

Revista

Time Out

Redacció

pdf

28/07/2016

Digital

Què Llegeixes?

Ester F. Matalí

http://cort.as/jg9q

28/07/2016

Digital

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Redacció

http://cort.as/jgAC

27/07/2016

Digital

Consorci per a la Normalització Lingüística

Redacció

http://cort.as/jgAN

27/07/2016

Revista

El Culturista

Olga Portella

pdf

26/07/2016

Diari

El País

Carles Geli

pdf

25/07/2016

Digital

L'Illa dels Llibres

Jordi Milian

http://cort.as/jWjC

25/07/2016

Digital

Flama

El Punt Avui

http://cort.as/jWjI

25/07/2016

Digital

El País

Carles Geli

http://cort.as/jR0O

25/07/2016

Digital

VolsLlegir.cat

Josep M. Solé

http://cort.as/jWj_

22/07/2016

Digital

Vilaweb

ACN

http://cort.as/jgAr

22/07/2016

Digital

Núvol

Griselda Oliver

http://cort.as/jgAx

22/07/2016

Digital

Diari de Girona

ACN

http://cort.as/jgB0

22/07/2016

Diari

El Periódico

Ernest Alós

pdf

22/07/2016

Diari

La Razón

Carlos Sala

pdf

22/07/2016

Digital

Make Me Feed

Diari de Girona

http://cort.as/jgBI

22/07/2016

Revista

Time Out

Ada Castells

pdf

22/07/2016

Diari

Diari de Girona

ACN

pdf

22/07/2016

Digital

Regió 7

Toni Mata

http://cort.as/jgBS

22/07/2016

Diari

El Punt Avui

Valèria Gaillart

pdf

22/07/2016

Diari

Regió 7

Toni Mata

pdf

22/07/2016

Digital

ACEC

Redacció

http://cort.as/jgC-

22/07/2016

Diari

Segre

Redacció

pdf

22/07/2016

Digital

El Punt Avui

Valèria Gaillart

http://cort.as/jWjp

22/07/2016

Diari

El País

Carles Geli

pdf

22/07/2016

Digital

El País

Carles Geli

http://cort.as/jWjM

22/07/2016

Diari

La Vanguardia

Núria Escur

pdf

21/07/2016

Digital

ARA

Sílvia Marimón

http://cort.as/jgCF

21/07/2016

Digital

GloboNoticias24

Europa Pess

http://cort.as/jgCT

21/07/2016

Digital

Directe.cat

ACN

http://cort.as/jgCY

21/07/2016

Digital

Fan News Club

Agències

http://cort.as/jgCh

21/07/2016

Digital

L'Illa dels Llibres

Jordi Milian

http://cort.as/jgCn

21/07/2016

Digital

Europa Press

Redacció

http://cort.as/jgCt

21/07/2016

Digital

Al Dia

Europa Pess

http://cort.as/jgD1

21/07/2016

Digital

CatZona

Ara

http://cort.as/jgDB

21/07/2016

Digital

La Información

Europa Pess

http://cort.as/jgDG

21/07/2016

Digital

El Periódico

Ernest Alós

http://cort.as/jgDJ

data

tipus mitjà

periodista

enllaç

21/07/2016

Digital

Núvol

Bernat Puigtobella http://cort.as/jgDR

21/07/2016

Digital

Nació Digital

Esteve Plantada

http://cort.as/jgDV

21/07/2016

Digital

EcoDiario

Europa Pess

http://cort.as/jgDh

21/07/2016

Digital

El Periódico

Ernest Alós

http://cort.as/jgDp

21/07/2016

Digital

BTV

Redacció

http://cort.as/jgE-

21/07/2016

Digital

La Vanguardia

ACN

http://cort.as/jgE5

21/07/2016

Digital

El Día Noticiario

El Periódico

http://cort.as/jgEA

21/07/2016

Digital

Cultura 21

Redacció

http://cort.as/jgEI

31/05/2016

Diari

Regió 7

Toni Mata

pdf

31/05/2016

Digital

Diari Català

Europa Pess

http://cort.as/h_wz

31/05/2016

Digital

Bearn

Sebastià Bennasar http://cort.as/gy8p

31/05/2016

Digital

Regió 7

Toni Mata

http://cort.as/gxwU

31/05/2016

Digital

L'Illa dels Llibres

Jordi Milian

http://cort.as/gzYN

31/05/2016

Diari

Segre

redacció

pdf

30/05/2016

Digital

Vilaweb

ACN

http://cort.as/gvvz

30/05/2016

Digital

SiesTV

redacció

http://cort.as/gxvK

30/05/2016

Digital

324

ACN

http://cort.as/gxwE

30/05/2016

Digital

La Voz Libre

Europa Press

http://cort.as/gxuu

30/05/2016

Digital

EcoDiario

Europa Press

http://cort.as/gvMX

30/05/2016

Digital

La Vanguardia

ACN

http://cort.as/gy_N

30/05/2016

Digital

Al Dia

Europa Press

http://cort.as/gvLp

30/05/2016

Digital

El Economista

Europa Press

http://cort.as/gvwC

30/05/2016

Digital

El Periódico

redacció

http://cort.as/gvM4

30/05/2016

Digital

Directe.cat

ACN

http://cort.as/gvYX

30/05/2016

Digital

Yahoo Noticias

Europa Press

http://cort.as/gxvq

30/05/2016

Digital

Tele 5

Europa Press

http://cort.as/gvLd
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La Setmana del Llibre en Català
Per:

Olga Portella

Del 2 a l’11 de setembre, prepareu-vos per veure créixer els teulats del mercat de
Santa Caterina: les onades de colors serviran de sostre per a les paradetes de la Setmana del Llibre en Català. Aquest any la fira estrena un disseny que permet ampliar
el nombre de casetes, estar preparats pel mal temps i passejar per un espai màgic.
Un cop més, el programa arriba carregat d’activitats: espectacles literaris, contacontes i tallers. Els caps de setmana, les matinals festives comptaran amb en Gènius i la
Valentina, els dos personatges de la Xarxa de Biblioteques. Ells ens rebran i dinamitzaran l’habitual trobada de corporis, i també la trobada d’il·lustradors.
I més novetats! La Setmana s’ha escollit com a escenari pel lliurament de dos dels
premis més prestigiosos de literatura infantil i juvenil: el Premi Vaixell de Vapor i el
Gran Angular. També s’hi presentarà el Premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat: El viatge,
de Francesca Sanna.

Open Door
Cia. Perehosta
Per:

Ester Bueno

L’estiu és una bona època per fer vida a l’exterior. Fa bon temps per passejar per
la platja, per fer la migdiada sota l’ombra d’un arbre, per llegir aquell llibre que tant
ens agrada a la fresca d’una plaça... i fins i tot ens podem trobar un espectacle de
teatre just a sota de casa.
Després de deu anys del seu naixement, la Companyia Perehosta ens presenta
Open Door, un espectacle de carrer on el joc i l’humor van de la mà d’un personatge ben surrealista. Amb una porta com a únic element que apareix del no-res, un
clown excèntric, curiós i enginyós crea situacions insòlites i còmiques davant d’un
públic improvisat. I amb la simplicitat d’aquest element, la companyia Perehosta us
transportarà a llocs on l’imaginari entra i surt, llocs on els gags visuals substitueixen
les paraules i llocs on l’arquitectura urbana és un poema a descobrir.
Pere Hosta, amb quatre espectacles en gira, ha fet créixer el seu pallasso. A Open
Door ens trobem davant d’un personatge que reparteix il·lusions i crea imatges
obrint possibilitats a una (i)realitat particular on tothom pot entrar i viure escenes
diferents i suggeridores.

Avinguda de la Catedral

Així, doncs, esteu alerta! I si us trobeu una porta al mig del carrer, obriu-la, no se
sap mai cap a quin món meravellós us pot portar!

Del 2 a l’11 de setembre
Per a tots els públics
Activitats gratuïtes
Consulteu el programa a lasetmana.cat

18 de setembre a les 12.30 h
A partir de 4 anys / Durada: 35 min / Inclòs amb l’entrada del recinte / poble-espanyol.com

08

09

Poble Espanyol

Moritz
Els secrets de la literatura catalana
Cerveses Moritz patrocina la Setmana del Llibre en Català, que del 2 a l’11 de
setembre acollirà 150 expositors al mercat de Santa Caterina
La Setmana del Llibre en
Català us convida a passejar,
mirar, remenar, tastar, llegir,
compartir, jugar... En definitiva,
a viure i llegir en català! Si us
agrada estar al dia en temes
literaris, aquí trobareu les
principals novetats de les
lletres catalanes per aquesta
tardor com, per exemple, Curs
de feminisme per a microones,
de Natza Farré (Ara Llibres);

Es presentaran
les novetats
de les lletres
catalanes de la
tardor
Dies que acaben en una
ampolla de Vichy, d’Andrea
Rodés (Pagès Editors), o
Cavallers dins la tempesta, de
Carles Rabassa, Premi Pin i
Soler (Angle Editorial), entre
d’altres.
Setmana del Llibre en Català
es farà del 2 a l’11 de setembre
al mercat de Santa Caterina.
www.lasetmana.cat

Creativitat contemporània d’artistes africans
Oblideu tot el que sabeu de
l’Àfrica i comenceu de nou.
L’exposició Making Africa. Un
continent de disseny
contemporani us proporcionarà
el marc perfecte per acostar-vos
a aquest continent a través del
treball de més de 120 artistes i
dissenyadors africans o de
procedència africana que
ofereixen una nova perspectiva
de l’Àfrica, lluny dels estereotips
projectats des d’Occident.
S’hi mostren obres de
diferents àmbits creatius, com
el disseny d’objectes i mobles,

la il·lustració, la moda,
l’arquitectura, l’urbanisme,
l’art, l’artesania, el cinema, la
fotografia, els llocs web, les
xarxes socials i les
publicacions. Treballs que
interpreten els materials d’una
manera radicalment nova.
Estarà oberta fins al 28 d’agost.
Per altra banda, els divendres
12, 19 i 26 d’agost se celebrarà
el cicle Africalismes al CCCB de
la mà de Radio Africa Magazine,
tres nits de festa de gust africà
al Pati de les Dones, amb
entrada lliure i cerveses Moritz

ben fresquetes, per fer passar la
calor. La cita comença amb
sessions de DJ de ritmes
africans (21.30 h), segueix amb
un programa de cinema
d’animació d’autors africans
(22 h) i acaba amb concerts de
músics africans establerts a
Catalunya: Nakany Kanté el
divendres 12, Anita Zengeza, el
19, i Mû Mbana, el 26.
Making Africa serà al CCCB
MontaleIre 5. 4aval Ɓns al
28 d’agost.
www.cccb.org
Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat 57

Moritz

L’inici del curs és moment per a
nous propòsits. Si a la vostra
llista heu anotat que aquest any
voleu fer-vos erudits de les
lletres catalanes, o simplement
us heu marcat la fita de llegir
més, teniu una cita a la
Setmana del Llibre en Català,
que es farà entre el 2 i l’11 de
setembre al mercat de Santa
Caterina. Aquesta 34a edició
comptarà amb 150 expositors
per triar i remenar llibres de tota
mena.
No us agradaria poder fer una
cervesa Moritz acompanyats
d’algun escriptor com ara
Màrius Serra? O apuntar-vos a
alguna de les tardes temàtiques
dedicades a parlar de llibres de
diferents disciplines? Doneu un
cop d’ull a la programació i
organitzeu-vos bé el temps.
En aquesta setmana teniu
molta teca. Es faran
presentacions de nous llibres,
col·loquis, vespres de poesia i
música, itineraris per
redescobrir la Barcelona
literària a través dels seus
llibres i escriptors, i moltes
altres coses relacionades amb
la literatura catalana. Els més
menuts, a més, hi podran trobar
diverses activitats adaptades.
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CATALUÑA
ANNA CASASSAS Premio de la Setmana del Llibre

“Un traductor ha de
ser atrevido y hacer
que suene bien”
CARLES GELI, Barcelona
“Nuestra labor es ‘al servicio de…’,
de segunda fila con relación al autor, pero luego, en las portadas del
libro o en las reseñas sí deberíamos aparecer, ni que sea por justicia comercial: ¿ponemos los ingredientes de un refresco y no ponemos visible en un libro el nombre
del traductor?”. Lamenta esa larga, lenta y sorda lucha del colectivo de traductores catalanes la que
quizá hoy sea una de sus más reconocidas adalides, Anna Casassas,
que en septiembre recibirá el premio Trajectòria que concede la
Setmana del Llibre en Català, galardón que por vez primera en 20
años reconoce a un traductor. Será su tercer premio, tras el Mots
Passants de la UAB (2009) por
Manuscrit trobat a Saragossa, de
Jan Potocki, i el Vidal Alcover
del Ayuntamiento de Tarragona
(2010) por El sopar de cendra, de
Giordano Bruno.
Pues ni la prestigiosa voz catalana de Balzac, Echenoz, Saint-Exupéry, Simenon, Baricco o Magris,
por citar algunos autores que ha
vertido a la lengua de Pompeu Fabra, puede hacer de esto una profesión digna en lo económico. “Vivo
de ello, sí, pero muy modestamente”. Para que le salgan los números, debe hacer “entre seis y 10 horas diarias, sábados y domingos incluidos”, lo que, pasado a libros,
son nueve al año. “Cuanto más
tiempo dedico a uno, menos a
cuenta me sale”, lamenta, razón
que justifica que en los casi 200
títulos traducidos desde que debutara en 1996 con Adéu a la publicitat, de Oliverio Toscani, y Sobre la
lectura, de Marcel Proust, para
“mis dos primeros padrinos”, los
editores Xavier Folch y Jaume Vallcorba, la poesía sea casi inexistente. “Hay que volver a ella una vez y
otra. No puedo, se ha de comer”.

Casi se enfada Casassas (Barcelona, 1958) cuando se saca a colación la leyenda de que traduce sólo lo que le gusta. “No es cierto, no
puedes escoger, soy autónoma y
he de hacer unos mínimos, pero sí
que he rechazado muchos libros
por las condiciones económicas:
por dignidad al oficio, porque por
según qué precio no hace falta ya
ni trabajar y por la profesión: si es
indigno para ti lo es para todos tus
compañeros”.
No quiere dar tarifas “para evitar comparaciones”, pero cree
que las que se ofrecen en Cataluña y en España “se tendrían que
doblar; en Francia, el precio mínimo que pagan la traducción para
poder acceder a subvenciones es
el doble de lo que se paga aquí”.
Las fusiones editoriales han agravado la situación. “Suelo aceptar
pocos trabajos de las grandes: las
pequeñas y medianas nunca pagan tan mal como las otras”. Y pone un ejemplo no muy lejano:
“Una editorial de un gran grupo
me ofrecía un libro para tenerlo
en dos meses; como conocía al traductor holandés, les respondí que
a él le habían dado cuatro. La respuesta fue: ‘Bueno, no te preocupes, ya se lo daremos a un traductor suicida’… Las tarifas de las
grandes suelen ser vergonzantes”.
En cualquier caso, a Casassas
le apasiona la traducción: uno de
sus divertimentos es comparar
versiones de un mismo libro. Sólo
así se explica que, tras cursar Derecho y ejercer siete años de abogada en Figueres, lo dejara para
hacer corrección de estilo de libros vertidos al francés y al italiano, las lenguas que domina; cansada de notar errores de traducción,
pasó a hacerlo ella misma. El gusto le viene de su familia, con un
padre (Enric Casassas, expresidente del IEC) que les recomendaba

La traductora literaria Anna Casassas, el pasado viernes en Barcelona.

“Las tarifas que
nos pagan las
grandes editoriales
son vergonzantes”
“No es una ciencia
exacta; tres amigos
no aprecian lo
mismo de él, ¿no?”
“Es tanto o más
importante dominar
la lengua de llegada
que la de origen”

una edición según el traductor
tanto a ella como a su hermano, el
poeta Enric (“tenemos conversaciones de palabras: ‘Mira qué he
puesto hoy; ¿tú cómo lo ves’?”).
Hoy está muy solicitada por los
editores. ¿Qué tienen una versión
con el sello Casassas? “No sé; sólo
puedo decir que el reto más excitante es el de captar la voz narrativa, transmitir el grosor y la densidad de las emociones”, defiende,
hasta el extremo de haberse leído
antes una traducción ya existente
en catalán de Daniel Pennac cuando a ella le encargaron otro libro
posterior y así “asimilar el estilo,
el tono que le dio”. ¿No lo marca el
autor? “Traducir no es una ciencia exacta; si no, lo haría Google;
tres amigos no aprecian lo mismo
de él, ¿no?; de ahí lo importante
que un autor siempre tenga el mismo traductor y no como hacen los
editores, que lo pasan cada vez a
uno distinto”, denuncia.
La búsqueda del tono para traducir a un autor es, para Casassas,
un enigma inquietante. “Cada libro es un mundo… ‘Éste no lo sabré hacer’, aun me digo a menudo… Todo depende, como la química entre las personas”, defiende,
porque traducir “es entrar en la
vida privada del autor, en su cabeza…”. En cualquier caso, un traductor “ha de ser atrevido: con

/ MASSIMILIANO MINOCRI

eso no digo buscar la fórmula más
atrevida sino optar por respetar o
no algunas cosas y atreverte entonces a hacer lo que quieras si
puedes defenderlo; lo importante
es que suene bien, al final”.
Ese “que suene bien” es ley para ella: “Si un texto de un clásico
te suena bien en una traducción y
en otra, no, sin duda el primer traductor lo ha hecho mejor”. Es el
parámetro que utiliza para destacar al histórico Magí Morera, especialista en Shakespeare, como
uno de los más grandes traductores catalanes. Si se le pide uno actual, no duda: Joan Sallent.
Casassas lee sus traducciones
en voz alta. “Es indispensable, te
das cuenta si está sincopado, si
hay repeticiones...”. También recomienda acudir a los diccionarios
aunque se sepa el significado y vigilar el dominio y la calidad de la
lengua, “pero tanto o más que la
de origen, la de llegada: si yo hubiera traducido en castellano no
hubiera alcanzado ese nivel; a mis
editores les gusta mi catalán”.
Ànima, de Wajdi Mouawad, y
el de Bruno son los libros de los
que se siente más satisfecha Casassas, que vive en el Pirineo francés
y siente cierta incomodidad en público: “Estás muchas horas solo; si
no te gusta estar solo, no puedes
ser traductor”.

CLÁSICA

Exquisiteces melómanas
FESTIVAL BACHCELONA

Ton Koopman, clave y órgano. Tini
Mathot, clave y pianoforte. Klaus
Mertens, bajo-barítono. Obras de
Händel, C. P. E. Bach, J. S. Bach,
Mozart y Haydn. Festival Bachcelona. Sala de cámara del Auditori.
Barcelona. 21 de julio

JAVIER PÉREZ SENZ
Ton Koopman es uno de esos músicos sabios y honrados que sabe
transmitir la belleza y perfección
de la música sin trampas ni efectismos. Al gran clavecinista, organista y director de orquesta holandés
le encanta establecer lazos de
amistad con el público y compartir la pasión melómana con serenidad y buen humor. No faltaron
esas virtudes en su cita anual con

el Festival Bachcelona, un recorrido camerístico por la música del
XVIII, en compañía de su mujer, la
clavecinista y pianofortista holandesa Tini Mathot, y el bajo-barítono alemán Klaus Mertens, que
abrió la cuarta edición festival barcelonés con mucho encanto.
La capacidad de sorprender incluso tocando siempre el mismo
repertorio no está al alcance de
cualquier intérprete. Se necesita
conocer a fondo el estilo y las prácticas de la época, y eso es algo natural en la trayectoria de Koopman,
pionero del movimiento historicista; también lo es para Mathot y
Mertens, y esa comunión artística
convirtió el concierto inaugural de
Bachcelona en una exquisitez

melómana.
Sorprendió el formato, con cuatro instrumentos con alma sonora
propia sobre el escenario de la sala
de cámara del Auditori: dos clavicémbalos, un órgano y un pianoforte con los que ofrecieron un retrato de estilo, del barroco al clasicismo, de delicadas texturas sonoras.
La Suite en do menor para dos
clavecémbalos abrió un primer bloque consagrado a Georg Friedrich
Händel en el que Mertens cantó
una página de la cantata Dalla guerra amorosa con discreción. Fue el
único reparo, porque en las arias
de Johann Sebastian Bach y su hijo, Carl-Philipp Emanuel, el dominio del estilo y la claridad de la voz
de Mertens fueron modélicos; tam-

El clavecinista, organista y director holandés Ton Koopman.

bién cantó con finura canciones de
Mozart, con Mathot al pianoforte.
Imposible describir los detalles de musicalidad y transparencia sonora mostrados por Koopman en el Aria que abre las Variaciones Goldberg, las piezas para órgano de Haydn, o en la sorprendente combinación de clavicémbalo y pianoforte que otorgó un

encanto especial a obras como el
Andante con Variaciones, KV 501,
de Mozart, y varias de las canzonettas de Franz-Joseph Haydn de
irresistible raíz popular, con la irlandesa Canción del marinero como divertida y única propina. El
festival va, así, camino de convertirse en un clásico del verano musical barcelonés.
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Més de 200 actes i 170 autors en una
Setmana del Llibre que guanya múscul
La fira ocuparà l’avinguda de la Catedral de Barcelona del 2 a l’11 de setembre

ses Culturals, Joaquim Bejarano.
El pressupost global de l’esdeve
nimentésde410.000euros.Collbo
ni va assegurar que el Govern no es
talviarà “ni recursos ni esforços” a
potenciar el sector editorial. “Bar
celona us necessita”, va concloure,
abans de reconèixer que s’han per
dut en aquesta ciutat llibreries his
tòriques. “A algunes hi hem arribat
tard. Evitarem que torni a passar.
TenimuncompromísambBarcelo
na com a capital cultural”. Va dedi
car un últim record “de tristesa per
la recent mort de José Ramon Re
calde i la seva llibreria històrica a
Euskadi” i va manifestar la seva sa
tisfacció pel tancament de la “ver
gonyosa, ignominiosa”, llibreria
Europa.
Per a l’edició del 2016 s’han pro
gramat 232 activitats. “Sabem que
l’inici de setembre no és gaire bona
data –va detallar Joan Sala–, però ja
enshemacostumatqueaquestaset

“Tindrem quatre
quilòmetres de
prestatgeries plenes
de llibres en català i
autobusos pro lectura”

LAURA GUERRERO

Montse Ayats, Jaume Collboni, Joan Sala i Joaquim Bejarano van avançar el contingut de la 34a edició de la Setmana del Llibre en Català
NÚRIA ESCUR
Barcelona

L’

esperada edició, la nú
mero 34, de la Setmana
del Llibre en Català es
va presentar ahir a la
FàbricaMoritzBarcelona.Entreels
dies 2 i 11 de setembre aquesta lle
gendària cita tornarà a l’avinguda
de la Catedral de la ciutat. I, encara
que es temia per si es conservava la
localització, s’ha garantit la seva
permanència al mateix lloc.
“És l’esdeveniment més impor
tant de tots els que tenen com a
protagonista la paraula escrita en
català. Tots els llibres i revistes en
català es troben allà”, va recordar
MontseAyats,presidentadel’Asso
ciació d’Editors en Llengua Cata
lana, que també va manifestar el
seu convenciment que el sector
ha avançat, amb els anys, malgrat
la crisi. “Però encara no podem par

lar de normalitat”, va argumentar.
Jaume Collboni, segon tinent
d’alcalde, responsable d’Empresa,
Cultura i Innovació de l’Ajunta
ment de Barcelona, va dedicar fra
ses d’agraïment a aquells que fa
anys que impulsen la iniciativa:
“Vosaltres vau començar en temps
de resistència. Ara ens cal passar a
l’ofensiva, apostar pel risc i l’avant
guarda. L’ecosistema català sobre
viurà si és actiu i dinàmic”.
Val a dir que la setmana augmen
tarà el nombre d’expositors. Es cal
cula que se n’hi instal∙laran uns 150,
corresponents a 133 segells editori
als. Hi haurà 63 mòduls i la imatge
serà diferent. S’han creat, per a
aquesta edició, mòduls que s’inte
graran especialment a l’estètica co
lorista del mercat de Santa Cateri
na. A Catalunya es poden veure
pocs esdeveniments així, com va
recordar el president de l’Àrea del
Llibre de l’Institut Català d’Empre

Un Plensa per a Casassas
!El premi Trajectòria 2016

s’atorgarà, segons es va
anunciar a la presentació
de la Setmana del Llibre
en Català, a la traductora
Anna Casassas. Gràcies a la
tasca d’aquesta professio
nal podem llegir en català,
des de fa anys, Claudio
Magris, Georges Simenon,
Victor Hugo, Umberto Eco
i Andrea Camilleri.
“El que més m’emociona
del premi és el reconeixe
ment que comporta a tots
els que hem dedicat anys a
la traducció”, va explicar
Casassas, instal∙lada a
França, que un dia va
abandonar l’exercici de

l’advocacia per dedicarse a
la seva passió: la traducció
literària del francès i l’italià
al català.
Per celebrar el lliurament
número 20 d’aquest guar
dó, l’escultor Jaume Plensa
ha creat un dibuix digital,
una obra de què només
existeixen tres originals:
el que es lliurarà a Anna
Casassas, un altre que que
darà exposat a l’Aellc i el
que quedarà en poder del
mateix Plensa. Casassas
rep el premi, segons els
organitzadors, per “l’ex
cel∙lència de la seva feina
en l’àmbit no prou recone
gut de la traducció”.

mana sigui la vitrina de les novetats
de la rentrée, una oportunitat per
conèixer el nostre lector en la dis
tància curta i la possibilitat d’oferir
llibres que de vegades ja no es tro
ben a les llibreries però que nosal
tres tenim al magatzem”.
També se celebraran, durant
aquella setmana, alguns aniversa
ris, com els 30 anys d’Edicions Bro
mera o l’edició número 40 del pre
mi de Poesia Josep Maria López Pi
có. Hi haurà lectures, nits de poesia,
activitats per als més petits, tretze
itineraris per redescobrir la ciutat a
través dels seus llibres i escriptors...
Fins i tot hi haurà un itinerari amb
autobús que passarà per diferents
escenaris literaris de la ciutat. Un
total de 170 autors passaran per les
casetes per firmar els seus llibres.
Els organitzadors de la Setmana
del Llibre en Català han volgut pen
sar especialment en els refugiats. El
dia 4 de setembre es llegirà un ma
nifest d’adhesió elaborat per sege
llar aquest compromís, en el qual fi
gura una llarga llista de signatures
d’escriptors, llibreters i periodistes.
“Aquesta vegada tindrem quatre
quilòmetres de prestatgeries plenes
de llibres en català. I per la ciutat
veurem autobusos pro lectura pro
mocionantla”, va explicar molt grà
ficament Joan Sala, president de la
Setmana del Llibre en Català, que va
fer un repàs extens de la programa
cióabansdereconèixerque“elpres
supost és molt alt, així que sense pa
trocinadors seria impossible”.!

PAN O RA M A

El Cercle Artístic
inverteix 4 milions

Empúries troba
200 denaris romans

ART !El Reial Cercle Artístic de
Barcelona invertirà quatre mili
ons d’euros en una rehabilitació
integral de les seves instal∙laci
ons per ampliar l’oferta artística
i cultural. El Palau Pignatelli
guanyarà, segons els directors
del projecte, un 30% més d’espai
després de la reforma, que in
clourà un centre de documenta
ció digitalitzat i un nou espai per
a artistes i treballadors. S’espera
que les obres s’acabaran a finals
d’aquest any. / N. Jiménez

ARQUEOLOGIA !Tres set
manes d’excavacions a Em
púries han culminat amb la
troballa de 200 denaris de
plata del segle I a.C. en un vas
de ceràmica amb forma d’àm
fora. És el tresor més nombrós
que s’ha trobat fins ara a la
ciutat romana del jaciment.
L’estat de conservació és
molt bo i s’estudiarà cada
peça. També han aparegut
24 àmfores de vi, entre altres
objectes. / Bàrbara Julbe

ROBIN TOWNSEND / EFE

Algunes de les monedes

‘Júlia’ atreu 15.325 persones al Cercle del Liceu
ART !Un total de 15.325 perso
nes han visitat la mostra Júlia,
el desig. Ramon Casas, organit
zada pel Cercle del Liceu en
col∙laboració amb l’Obra Social
La Caixa. Inclosa dins l’any
Casas, l’exposició, comissariada
per Isabel Coll, ha registrat una
mitjana de 212 visitants diaris
des que es va inaugurar, el mes
de maig passat, fins que es va
tancar, aquest dimecres. A
l’atractiu d’aquesta proposta
inèdita, que per primera vegada
componia un retrat complet de
Júlia Peraire, la que va ser mu

sa, amant i, més tard, esposa del
pintor, s’unia per al públic la
possibilitat de visitar els salons
privats de la institució, habitu
alment reservats als socis. Pre
cisament aquests últims han
estat els prestadors principals
del centenar de peces de què
s’ha compost l’exposició. L’èxit
de la iniciativa ha animat els
responsables del Cercle del
Liceu a impulsar noves propos
tes per donar a conèixer millor
el preciós recinte de la Rambla,
un clar exponent del modernis
me català. / Redacció
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Cultura i Espectacles
La Setmana del Llibre en Català creix en nombre d’expositors i activitats en una
edició marcada per les previsions optimistes pel que fa a les vendes i al públic

Quatre quilòmetres
de prestatges de llibres
setembre, com també de la
pluja “si és lleugera”. “Són
uns mòduls més moderns
que ens fan la vida més
pràctica als expositors.”
El nombre d’activitats
és ingent –fins a 230–,
moltes de les quals organitzades pels mateixos
editors, i moltes adreçades
al públic infantil i juvenil.
En aquest sentit, Sala va
insistir ahir, durant la presentació de l’esdeveni-

Valèria Gaillard
BARCELONA

La Setmana del Llibre en
Català, que tindrà lloc del 2
a l’11 de setembre a l’avinguda de la Catedral, batrà
rècords en l’oferta de llibres i de publicacions en
català amb 63 mòduls,
17,5% més que l’any anterior amb, i 150 expositors
(28% més) entre llibreries,
segells editorials i institucions. “L’any passat va ser
una edició de consolidació
i vam tenir un increment
del 24% en vendes, i en públic, i aquest any esperem
superar aquestes xifres”,
va explicar ahir Joan Sala,
director de La Setmana.
Entre els nous expositors
hi ha grans botigues, com
l’FNAC, i petites llibreries,
com la del Pedralbes Center, de la mateixa manera
que hi seran presents
grans grups editorials i
també d’altres de constituïts per una persona. “En
total tindrem quatre quilòmetres de prestatges
plens de llibres, és el moment de la història en què
més llibres en català es trobaran en un mateix moment i en un sol espai.”
Per segon any consecutiu, La Setmana servirà
per presentar les novetats
de tardor, i vindran una sèrie d’autors internacionals
per parlar dels seus llibres,
com ara Grégoire Polet i
Milo de Angelis, però també de casa, com Ramon
Solsona, Carme Riera, Jordi Cussà i Sebastià Benassar.
El llibre de fons, que tradicionalment tenia un
aparador en aquest esde-

L’esdeveniment
vol servir de
motor per
fomentar la
lectura, sobretot
entre els petits

M. Ayats, presidenta de l’AELLC; J. Collboni, tinent d’alcalde de l’Ajuntament;
J. Sala, president de La Setmana, i J. Bejerano, d’ICEC ■ ANDREU PUIG

veniment cultural de primer ordre, també trobarà
el seu forat. “El fet que vinguem molts editors fa que
oferim el nostre llibre de
fons que sovint no es troba
a les llibreries”, explica Sala, editor de Comanegra.

Després de tenir el compromís de l’Ajuntament
que podran disposar de
l’avinguda de la Catedral
per a edicions vinents (recordem que havien estat
uns anys al parc de la Ciutadella, a les Drassanes i

fins un cop a la
plaça Catalunya), la Setmana lluirà
un look nou inspirat en el
mercat de Santa Caterina.
Es disposaran uns tendals
que protegiran del sol, que
encara pica amb força al

ment, que la Setmana
ha de servir per promoure
la lectura. “Ja sabem que el
fracàs escolar està directament proporcionat amb el

nombre de llibres que les
famílies tenen casa, per això és important que els
nens i les nenes es facin de
mica en mica una biblioteca personal.”
Casassas, premiada
El premi Trajectòria, que
La Setmana cada any concedeix per distingir l’obra
d’un professional vinculat
al món de la cultura, ha estat concedit a la traductora Anna Casassas per
l’“excel·lència de la seva
feina en un àmbit no prou
reconegut, la traducció”.
Per celebrar el premi,
que compleix 20 anys, l’organització ha començat
una col·laboració amb artistes destacats, començant per Jaume Plensa.
L’escultor ha fet un dibuix
digital d’inspiració literària del qual s’han
fet només tres còpies, una de les quals
per a Casassas.
L’increment d’activitats i dels expositors
és fruit d’un augment
també del pressupost,
que passa dels 360.000
euros de l’any passat
als 410.000 actuals. Això ha estat gràcies, en
part, a la incorporació
de nous patrocinadors,
entre els quals hi ha Coca-Cola, i l’Obra Social
La Caixa. TMB també hi
participa amb una campanya de promoció de la
lectura en català al transport públic.
Les previsions de vendes són optimistes i, segons el president, se superarà el 24% d’increment
de l’any passat respecte de
l’anterior. ■

espectacles

LLL

«Ara hi ha molta postura
i ganes de provocar»
MAYTE MARTÍN Cantant
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Mayte Martín va començar a treballar en Tempo rubato fa 20 anys i, si bé
ara el repertori ja està tancat, el disc
no veurà la llum fins l’hivern que
ve. Brinda la seva veu educada en el
flamenc a un repertori de cançons
d’amor, acompanyada pel Qvixote
Quartet i tres músics més, i amb arranjaments de Joan Albert Amargós.
Les mostra aquesta nit al Teatre Grec
(22.00 hores).
–Dues dècades d’elaboració d’un repertori és molt de temps.
–Al llarg d’aquests anys he anat fent
cançons a mesura que em passaven
coses, component a cop de vivència.
Ara és el moment de compartir-les.
–Són cançons que tenen a veure amb
sentiments. Els seus sentiments.
–És un recorregut amorós. No vius
l’amor igual als 20 anys que als 35,
que als 45... Jo sempre dic que surto a
cantar intimitats.
–Presenta el disc sense haver-lo gravat encara.
–Es gravarà amb un crowdfounding a
la tardor. Tinc un públic molt còmplice, que compra entrades dels concerts sense saber què hi faré. Em sento agraïda i privilegiada.
–Aquí toca la guitarra i compta amb
arranjaments de corda. ¿Hi ha una
influència d’alguns cantautors, potser de Silvio Rodríguez?
–No, no, el so de la corda aquí és de
música de cambra. Són balades i cançons d’amor, però amb un matís clàssic. I amb la meva tendència als tons
menors, les melodies dolgudes...
M’agrada el que fereix. No faig música per divertir-me.
–¿L’alegria és frívola?
–No ho sé [riu], però sempre m’han
interessat les coses que esgarrapen i
obren comportes. Sóc kamikaze, encara que sigui dolorós.
–Això sona molt bolcat cap endins. ¿No li interessa reflectir
el que passa fora, les angoixes col·lectives?
–Davant els problemes socials el que s’ha de fer és una
altra cosa: actuar. La música, l’art, per mi són un oasi en aquest puto desert.
La meva manera d’estar ja
és cançó protesta. Les meves cançons són el meu espai, que comparteixo per
respirar bellesa, i no entrant precisament en tot
el que és injust, o lleig, o
mentida.

–Aquí, ¿la seva actitud vocal és diferent de quan canta flamenc?
–Té altres trets. No hi ha el mateix esquinçament. El flamenc hi és com
una gota de color en el blanc trencat.
–Fa uns dies, Kiko Veneno ens deia que el flamenc necessita una sacsejada i que fan falta artistes com el
Niño de Elche. ¿Ho comparteix?
–El que em sorprèn és que li interessi
el Niño de Elche. A mi no m’interessa gens. És el més anti jo que hi ha. El
que sento és que ara hi ha molta recerca i que s’ha de buscar cap endins,
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GUARDÓ

El Trajectòria,
per a Anna
Casassas,
reconeguda
traductora
ERNEST ALÓS
BARCELONA

no enfora. Tot déu busca enfora: a
veure què puc fer per ser trencador...
Percebo falta de veritat. Molta postura i també ganes de provocar.

«La música, l’art,
per mi són un oasi
en aquest puto
desert. La meva
manera d’estar ja
és cançó protesta»

–Cada cop és més difícil sorprendre.
–Però funciona, ¡miri-ho! I per fer música s’ha d’estar preparat. Si el que
vols és criticar la societat, escriu llibres. ¿Quina culpa té la música que
tu no en tinguis ni idea? Ara qualsevol fa una pajarada i es fa famós. Preval el màrqueting.
–Però sempre hi pot haver artistes
genuïns, ¿no?
–Cada vegada han de ser més valents.
Ara hi ha ignorància: coses que passen per trencadores les va fer Morente fa anys, ¿m’explico?
–¿Omega? Tot i que potser em diu
que no és el millor disc de Morente.
–¡És l’únic que no m’agrada! [riu]
–¿És el disc dels profans del flamenc?
–Segurament. No l’he entès mai. I
adoro l’obra de Morente. Era un pajarraco, li brotava una idea i era natural. La veritat és aquí, quan no la
busques.
–¿La leyenda del tiempo tampoc és el
millor disc de Camarón?
–A mi aquest m’agrada molt. Surt del
flamenc clàssic, m’agrada més el Camarón anterior, però és un bon disc,
innovador.
–¿Li interessa Sílvia Pérez Cruz?
–És un dona molt seductora, que enganxa. Sí, hi ha característiques que
són boniques i importants, i que a vegades estan per sobre d’altres. Jo sóc
massa purista, no en el sentit musical, sinó en l’espiritual [riu]. Adorava
Morente, que era pur, i això és el que
valoro en la gent i en els artistes: les
qualitats són les mateixes.
–¿No creu en la mala persona que sigui un bon artista?
–Jo no. Pot cantar o tocar bé, però li
mancarà l’ànima.
–Potser en el flamenc simular és més
difícil que en altres gèneres.
–És possible. A mi m’agraden les
músiques despullades, igual que
m’agraden les dones sense pintar.
El més bell i el més eròtic és la naturalitat.

EFE / ANDREU DALMAU

–Bé, al Grec se la juga: un repertori poc rodat, el disc encara no
és al carrer...
–Però les cançons estan en un
moment de brot molt bonic: estan quallades però encara no
estan mecanitzades. H

La presentació del programa de
la Setmana del Llibre en Català,
que se celebrarà del 2 a l’11 de setembre, va servir ahir de marc
per anunciar el nom de la guanyadora de la 20a edició del premi Trajectòria, que s’entregarà el
7 de setembre vinent. Aquest any,
per primera vegada, s’ha distingit una traductora, Anna Casassas (Barcelona, 1958), tant per la
qualitat del seu treball amb autors en llengua francesa i italiana com per reconèixer la tasca
del col·lectiu i recordar el nivell
de qualitat que ha assolit en els
últims anys la traducció literària
en llengua catalana.
Casassas es va felicitar pel fet
que, a part de valorar el seu treball, el premi serveixi per donar
«més visibilitat a la tasca dels traductors», un col·lectiu que, a més
de reconeixement econòmic, fa
temps que té oberta una campanya perquè se’l reconegui a les

Collboni garanteix
la continuïtat de la
Setmana del Llibre en
Català a l’avinguda
de la Catedral
portades dels llibres i a les ressenyes literàries.
El segon tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Collboni, va garantir també la continuïtat de la cita a l’avinguda de la Catedral. Després de
constants canvis de lloc i uns inicis més aviat grisos, la Setmana
del Llibre en Català s’ha consolidat en aquesta ubicació i aquest
any reunirà 150 editorials, llibreries, institucions i associacions, el
28% més que el 2015.
DOBLE CONDICIÓ / Per la seva part, el
president de la setmana, l’editor
Joan Sala, va destacar la doble
condició de fira del llibre i festival
literari que ha adquirit la convocatòria al llarg dels anys. En la seva primera faceta, el 2015 es van
vendre llibres per valor de 304.000
euros, el 26% més que l’any anterior. En la segona, aquest 2016
s’arribaran a programar 235 activitats, cosa que convertirà aquests
10 dies en l’aparador de presentació de les novetats del nou curs
editorial en català i en una gran
activitat de foment de la lectura.
L’any passat van participar en alguna d’aquestes activitats 35.000
persones. H
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El Liceo cierra
temporada
con más
ocupación
EL PAÍS, Barcelona
El Gran Teatro del Liceo cierra temporada con una ocupación global del 86%, lo que supone un incremento con respecto a la anterior del 6,7 %. El
teatro tuvo unos ingresos de
42,5 millones, lo que representa un aumento de 2,6 millones
con respecto a la temporada
2014-2015. De los ingresos,
15,5 millones corresponden a
la actividad artística (36%), 19
(46%) a subvenciones y 5,8
(14%) a mecenazgo. La comisión ejecutiva de la Fundación
del teatro celebró su última
reunión de la temporada, en la
que se constató que por segundo año consecutivo hay “equilibrio económico, superando las
pérdidas sufridas en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014
de 4,3 y 3,9 millones, respectivamente”. Se estima un superávit de 49.000 euros.
La ocupación ha aumentado 5,4 puntos porcentuales,
con una “asistencia equilibrada en ópera, danza, conciertos
y recitales con un 85,7%, 86,2%
y 86,1%, respectivamente”. Un
total de 53 funciones han tenido todas las entradas vendidas, lo que incluye 31 representaciones de ópera (Nabucco,
Benvenutto Cellini, Lucia di Lammermoor, Otello, La Bohème
y La flauta Mágica), uno de
danza (El lago de los cisnes),
tres conciertos (Beethoven &
Irons, En el entorno de Wagner
y el Cine y Diana Damrau), así
como 18 funciones de El Petit
Liceu. Estos incrementos se
atribuyen, en parte, a los denominados nuevos públicos después de dos años “incidiendo
en una política de precios, de
accesibilidad de las familias o
de descuentos para territorio”.
El público no abonado se ha
incrementado, “llegando al
50% del volumen total de las
entradas vendidas, equivalente a 134.340 personas”.

Se rejuvenece el público
En cuanto al público joven, se
ha doblado el número de entradas a menores de 35 años, pasando del 7 al 14%, consiguiendo que la media de edad del
público pase de los 57 años de
la temporada 2013-2014 a los
52 de la actual. También ha aumentado la afluencia de público no local hasta un 23%, frente al 7% de la anterior. Respecto al mecenazgo y el patrocinio, el teatro asegura que continúa con tendencia al alza.
El incremento de los ingresos en actividad artística se debe a la “buena acogida a nivel
nacional e internacional de la
temporada, tanto en sus títulos más clásicos como por las
propuestas más innovadoras”.
Por otra parte, la comisión ejecutiva valoró positivamente la “consolidación del
proyecto audiovisual” que ha
permitido “acercar la ópera a
nuevos públicos”.

Esculturas cubiertas en el Cercle Artístic para preservarlas de las obras.

/ ALBERT GARCIA

El Cercle Artístic se gastará
4 millones para ponerse al día

en la tercera planta, por ejemplo,
se instalarán unos vestuarios, con
ducha y lavabos, para facilitar el
trabajo de las modelos de los talleres de dibujo. “Hasta ahora se
cambiaban tras un biombo”.

El palacio Pignatelli tendrá biblioteca, galería y centro de estudio

Espacio a pie de calle

JOSEP CATÀ, Barcelona
El Reial Cercle Artístic quiere recuperar el peso artístico y cultural
que tuvo en Barcelona a principios del XX, cuando la institución
organizaba los bailes de Carnaval
en el Liceo, y entre sus socios estaban Ramon Casas o Santiago
Rusiñol. Para conseguirlo, el presidente del Cercle, Josep Fèlix Bentz, presentó ayer una inversión de
cuatro millones de euros para la
segunda fase de la renovación de
los espacios interiores de la sede
en el palacio Pignatelli, ubicado
en el Portal de l'Àngel. La remodelación, que no afectará la fachada,
incluirá una biblioteca y un centro de documentación ya en proceso de digitalización.
La institución, fundada en
1881, compró ese palacio en 1959,
“en ruinas”, explicó Bentz. Este

proyecto es la segunda gran intervención en el edificio, y se incluye
en el Plan Directivo del Cercle, iniciado en 2014. El objetivo es “hacer el palacio más accesible, seguro y funcional”, conseguir un 30%
más de espacio y “dar respuesta al
crecimiento de la entidad y a su
apuesta para la proyección exterior”, dijo el presidente.
El Cercle espera también ampliar sus socios (ahora tiene 300)
y “captar artistas jóvenes y gente
interesada en la cultura”. La institución puede emprender este proyecto gracias a un crédito con la
Caixa d’Arquitectes, entidad situada a pocos metros del Cercle, con
la que colaborará en actividades
cuando finalicen las reformas.
La primera fase del plan, iniciada hace dos años, ya se ha completado, con la remodelación de la

Cuatro kilómetros
de libros en catalán
La 34ª Setmana del Llibre en Català crece
con 150 expositores y seguirá en la Catedral
CARLES GELI, Barcelona
Quizá nunca antes en la cultura
catalana tantos libros en catalán
habían estado juntos en un determinado momento y espacio: cuatro kilómetros de títulos en las estanterías de 150 casetas (133 editoriales, 15 librerías, dos instituciones) que ocupan 1.550 metros cuadrados de la plaza de la Catedral,
que pisarán 170 autores. Son las ya
espectaculares cifras de la 34ª Setmana del Llibre en Català, que del

2 al 11 de septiembre verá crecer
un 28% la participación del sector.
Las cifras ratifican una tendencia apuntada ya el año pasado: la
cita parece haber hallado acomodo por fin en el ecosistema del libro barcelonés: por un lado, como
pistoletazo de la rentrée literaria,
como muestra el incremento de
novedades que se presentan en su
marco; por otro, a partir de su formato bicéfalo, con un componente de feria (venta de libros) y otra

primera planta y con la instalación del restaurante El Cercle en
una privilegiada terraza con vistas a la concurrida calle comercial
del centro de la ciudad. “Fue una
manera de paliar la pérdida de
asociados”, explicó Bentz sobre el
restaurante, que les ha permitido
sanear una situación económica
“muy complicada” y llegar a tener,
hoy, un presupuesto anual de un
millón de euros. Las principales
vías de ingresos del Cercle son las
cuotas de los socios, los alquileres
de los locales que dan a la calle y
el de sus espacios para eventos.
Las obras de la segunda fase,
dirigidas por los arquitectos del
Grupo Alonso Balaguer, acabarán
en enero de 2017 y permitirá “reordenar los espacios” y mejorar las
instalaciones tanto para los artistas como para los empleados. Así,

Para más adelante, el Cercle prevé
atraer a los ciudadanos con una
galería de arte a pie de calle, en
una tercera fase que empezará en
octubre de 2017. En ese momento
acabará el alquiler que tiene la empresa Faber Gòtic en los espacios
de la planta baja, los más antiguos.
En ese espacio hay ahora una sala
de exposiciones dedicada a Salvador Dalí, polémica en 2012 por un
litigio con la Fundación Gala-Dalí
por competencia desleal.
De momento, los socios que
asisten a los talleres de pintura,
escultura y grabado se han trasladado a un espacio en la calle Casanova. Como contrapunto a estas
actividades, y para atraer a los estudiantes de arte, el nuevo proyecto prevé que en ahí se instale el
Institut Barcelonès d’Art, escuela
que ya existía como proyecto desde la fundación del Cercle, pero
que nunca se había desarrollado.

de festival (tardes temáticas, 13 itinerarios literarios, autores locales
y , como este año Ramon Solsona,
Albert Forns, Grégoire Polet, Milo
de Ángelis...).
También ha ayudado a su consolidación encontrar, tras un tumultuoso periplo por la ciudad
(de la Estación de Sants a la plaza
de Catalunya, pasando por la Drassanes o la Ciutadella) un lugar estable bajo el sol, en el corazón del
barrio Gòtic, emplazamiento siempre pendiente de un hilo, pero que
ayer el segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, garantizó:
“Como mínimo, durante este mandato”, zanjando así las dudas que
dejó el año pasado el también teniente de alcalde Jaume Asens.
Con el engorro de unas fechas
donde aún no se olvidó el aire vacacional (las fiestas de la Mercè
impiden adentrarse en septiembre) y el peaje de haber abandona-

do en buena parte la presencia del
libro de fondo que caracterizó sus
orígenes, con esas cifras y 232 actividades “estamos ante uno de los
cuatro grandes eventos culturales
de Cataluña”, cree el flamante director de la Setmana, Joan Sala.
En un contexto así, todo mejora: el presupuesto es de 410.000
euros (50.000 más que en 2015),
salen más patrocinadores (desde
La Caixa a la Coca-Cola), los nuevos módulos se suman a la estética colorista del tejado del vecino
mercado de Santa Catalina, se han
incorporado toldos para evitar canículas y lluvias, el evento se utiliza para presentar un manifiesto
(La cultura escrita, amb els refugiats, firmado ya por 50 autores) y
hasta el premio Trajectòria, (20ª
edición) que ha recaído en la traductora Anna Casassas (Magris, Simenon...), se lleva un dibujo (pieza única) de Jaume Plensa.
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CATALUÑA
La Setmana

despertó Jaume Asens asegurando
que el Ayuntamiento tenía que
estudiar si su emplazamiento era
el adecuado, ayer el teniente de
alcalde Jaume Collboni confirmó
que en esta legislatura su ubicación actual está más que garantizada.

Carlos SALA- Barcelona

Después de años de buscar su localización y formato perfecto, la
Setmana del Llibre en Català parece haber encontrado su camino
y no deja de crecer. El año pasado,
por ejemplo, ya subió un 24 por
ciento sus ventas y hasta 35.000
personas participaron en alguna
de sus múltiples actividades. Este
año vuelve a crecer y se consolida
como una gran feria del libro, con
poco que envidiar en muchos
sentidos a los grandes montruos
del sector como Londres o París.
Los módulos expositivos crecen
un 17,5 por ciento con 150 expositores, un 28 por ciento más, de
los que 133 son editoriales y 15 librerías. «Nunca en la historia se
habían visto más libros en catalán
juntos al mismo tiempo. No hablamos de 1.500 metros cuadrados
del recinto, sino de 4 kilómetros de
estanterías de libros en catalán»,
afirmó ayer Joan Sala, nuevo presidente de La Setmana.
La preocupación principal de
este año será incidir en la necesidad de promocionar la lectura en
catalán, ahora que las nuevas generaciones no tienen dificultades
a la hora de acercarse al idioma.
Muchas de las 232 actividades
planeadas durante los diez días de
la muestra irán encaminadas a
promocionar los múltiples bienes
de la lectura. Quien se acerque
tendrá donde escoger, por supuesto, ya que La Setmana, que
desde el último año se ha consolidado como punto de arranque del
lanzamiento de las novedades de
la reentré literaria, también sirve
para rescatar libros descatalogados de las librerías de los fonods
de las editoriales.
De esta forma, del 2 al 11 de
septiembre la plaza de la Catedral
volverá a acoger esta feria que
parece haber encontrado el lugar
perfecto en la avenida de la Catedral. Después de las dudas que

Merecido Premi Trajectòria
En su 20 aniversario, el Premi Trajectòria ha caído este año en la
traductura Anna Casassas, cuyo
nombre va ligado a los de Simenon, Claudio Magris, Umberto
Eco y un largo etcétera. «Estoy

LA PROMOCIÓN DE LA
LECTURA SERÁ UNA DE
LAS OBSESIONES DE
LAS ACTIVIDADES DE
LA FERIA DEL LIBRO
Los tradicionales módulos de madera de otros años se sustituirán por unos más modernos

Cuatro kilómetros de
libros en catalán
La Setmana del Llibre en Català crece y se consolida como la gran
feria del sector con 150 expositores, 133 editoriales y 232 actividades

A IMAGEN Y SEMEJANZA DEL
MERCAT DE SANTA CATERINA
Con la voluntad de crecer y mejorar el espacio
expositivo, la feria ha decidido dejar de lado sus
icónicas casetas de madera y apostar por unas más
modernas y funcionales tanto para expositores
como visitantes. Además, se colocarán lonas
multicolor para multiplicar las zonas en sombra y poder disfrutar de las actividades en caso de lluvias
ocasionales. «Hemos querido que parezcamos una continuidad del Mercat de Santa Caterina con
lonas de similar diseño. Esta nueva disposición permitirá tener los tres escenarios tapados y que la
lluvia, si no es muy fuerte, no distorsione el programa», comenta Sala.

El Liceo renueva su público con un 14%
menor de 35 años y un 23% extranjero
L. R. - Barcelona

El Gran Teatre del Liceu cierra
temporada con una ocupación
global del 86 por ciento, lo que
supone un incremento con respecto a la anterior del 6,7 por
ciento, y con equilibrio económico, con unos ingresos de 42,5 millones, lo que representa un aumento de 2,6 millones con respecto a la temporada 2014-2015.

La comisión ejecutiva de la
Fundación del teatro celebró ayer
su última reunión de la temporada, en la que se constató que por
segundo año consecutivo hay
«equilibrio económico, superando las pérdidas obtenidas en las
temporadas 2012-2013 y 20132014 de 4,3 y 3,9 millones, respectivamente», según informó ayer la
institución en un comunicado.
La ocupación ha aumentado 5,4

puntos porcentuales, con una
«asistencia equilibrada en ópera,
danza, conciertos y recitales con
un 85,7 %, 86,2 % y 86,1 %, respectivamente». Un total de 53 funciones han tenido todas las entradas
vendidas, lo que incluye 31 representaciones de ópera (Nabucco,
Benvenutto Cellini, Lucia di Lammermoor, Otello, La Bohème y La
flauta Mágica), uno de danza (El
lago de los cisnes), tres conciertos

(Beethoven & Irons, En el entorno
de Wagner y el Cine y Diana Damrau), así como 18 funciones de
El Petit Liceu.
Estos incrementos se atribuyen,
en parte, a los denominados nuevos públicos después de dos años
«incidiendo en una política de
precios, de accesibilidad de las
familias o de descuentos para territorio». El público no abonado
ha incrementado, «llegando al 50
por ciento del volumen total de las
entradas vendidas, equivalente a
134.340 personas, que, sin disfrutar de abono, han pasado por el
Liceu durante esta temporada».
En cuanto al público joven, se

muy agradecida y emocionada.
Este premio me hace ilusión por
la profesión, por la lucha de los
traductores, y hace que nuestro
trabajo sea más visible», comentó
Casassas, que recibió como premio un dibujo digital de Jaume
Plensa, original que se verá impreso luego en puntos de libro y bolsas conmemorativas. Otro siete
premios literarios se entregarán
aprovechando el paraguas promocional de La Setmana del Llibre
en Català.
Entre el resto de actividades,
continuarán los exitosos itinerarios literarios, 170 autores firmarán libros, habrá charlas distendidas con autores, un acto homenaje en el 700 aniversario de Ramon
Llull y la lectura de un manifiesto
para favorecer la ayuda a los refugiados. En total habrá 198 iniciativas para adultos y 34 para niños,
en tres escenarios que de día a
noche funcionarán sin descanso.
El presupuesto global será de
410.000 euros, 50.000 más que en
2015.

ha doblado el número de entradas
a menores de 35 años, pasando
del 7 al 14 por ciento consiguiendo que la media de edad del público pase de los 57 años de la
temporada 2013-2014 a los 52 de
la actual. También ha aumentado
la afluencia de público no local
hasta un 23 por cierto, frente al 7
por ciento de la anterior.
Respecto al mecenazgo y el
patrocinio, el teatro continúa con
tendencia al alza y estima cerrar
temporada consiguiendo 6 millones de euros, un 14 por ciento de
los ingresos y un incremento neto
de 0,3 millones de euros desde la
temporada 2014-2015.
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Un monjo de
Montserrat
ensenya a seguir
la «Litúrgia de les
hores» en llibre

Seguim Fent UdG crearà un nou
pol d’activitats culturals a Girona

GIRONA | EFE

GIRONA | DANIEL BONAVENTURA

El monjo de Montserrat Daniel
Codina publica D'ànima a ànima,
un llibre que pretén ser una eina
per ajudar els cristians a seguir l'oració de les Laudes i la Vigília,
que conformen la Litúrgia de les
hores.
Segons ha indicat l'Abadia de
Montserrat en un comunicat, la Litúrgia de les hores té com a base fonamental l'oració dels salms, que
reﬂecteixen la fe, la conﬁança i la
súplica del creient.
«Podem veure l'ànima de l'Església que en la litúrgia penetra l'ànima de l’orant per ajudar-lo a
adquirir els mateixos sentiments
de Crist», escriu el pare abad de
Montserrat, Josep María Soler, al
pròleg del llibre.
De la seva banda Codina apunta que els salms són «com un mirall de la vida» perquè les angoixes
i les esperances de què parlen
són les que pot sentir qualsevol ésser humà.

Conferències, tallers, taules rodones, exposicions i ﬁns i tot viatges organitzats ﬁguren al programa d’activitats de la nova associació de sèniors Seguim Fent UdG,
capitanejada pel doctor Josep Arnau i que convertirà els locals que
la Universitat de Girona té al carrer Castell de Peralada en un nou
pol d’efervescència cultural de la
ciutat de Girona.
El rector de la UdG, Sergi Bonet,
va donar ahir suport a l’acte de presentació a la premsa d’una nova
associació que té la singularitat,
única a l’Estat espanyol, d’aglutinar no només el personal docent
i investigador jubilat, sinó també el
personal d’administració i serveis
(PAS), i tindrà com a principal
missió «aportar expertesa».
Segons el rector, «el model d’universitat pública ha de tenir a
disposició la referència de l’expertesa» i «aquesta és una associació que ha de donar servei a la
Universitat».
Les activitats començaran el
mes de setembre o el mes d’octubre al carrer Castell de Peralada i
estaran obertes a tota la ciutadania, si bé, com és de suposar, els
principals destinataris són els extreballadors de la UdG, que gaudiren de condicions avantatjoses.
Josep Arnau va explicar que el
tret de sortida el donarà al setembre un acte inaugural que comptarà amb la conferència La medicina i la pintura, a càrrec del doctor Joan Francisco Campo, representant de la Càtedra de Ciències
i Humanitats Dr. Boﬁll de la UdG.
L’acte inclurà un concert de piano
de Gemma Salsas.

LECTURA

La Setmana del Llibre
en Català creix un 28%
BARCELONA | ACN

La 34a edició de la Setmana del
Llibre en Català se celebrarà del 2
a l'11 de setembre a l'avinguda de
la Catedral de Barcelona amb un
augment del 28% d'expositors i
un recorregut de 4 quilòmetres organitzats en forma de passeig. A l'edició d'enguany hi participaran
150 expositors, 133 dels quals segells editorials, 15 llibreries i 2
institucions. També tindrà una
mostra de capçaleres de premsa.

0 Els locals del carrer Castell de Peralada acolliran conferències, cursos, tallers i taules rodones

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOAMB UN TEXT AMB 48 H D’ANTELACIÓ A fets.diaridegirona@epi.es

DANIEL BONAVENTURA

Josep Arnau i Sergi Bonet presenten la nova entitat. Al fons, Pere Cornellà.

Personatges històrics de la UdG ha previst accions adreçades al
com Joan Miró, Josep M. Nadal, seu propi col·lectiu entre les quals
Manel Poch, Victòria Salvador, destaquen conferències aquestes
conferències sobre els inicis
Narcís Vila, Quim Nadal o
de la UdG, el Col·legi
Isabel Salamaña partiUniversitari de Girona
ciparan com a poi l’Escola Politècnica
nents en conferènSuperior.
cies programades
També es proper tractar temes
EUROS ANUALS
posaran conferènespecíﬁcs o bé en
cies sobre ambits
un cicle que aborLa UdG ajudarà econòde recerca relatius a
darà el substrat pre
micament l’associació
la contaminació
UdG, és a dir, els inen la seva activitat
acústica, qualitat de
tents de creació d’un
les aigües, geologia, bocentre d’estudis de grau
tànica, història de l’art, edusuperior en una ciutat que
havia estat molts segles sense gau- cació, història, geograﬁa, turisme
i altres temes.
dir-ne.
A més, s’oferiran cursos per
L’associació Seguim Fent UdG-

20.000

El congrés d’arquitectura reformula
nous reptes com l’habitatge digne
BARCELONA | EFE

En Dídac ja té un any més. Moltes
gràcies per ser com ets... Ens
encantes!!! Felicitats!

Felicitats Magda, avui és el dia de
totes les Magdes!!! T'estimem molt!

exemple de llenguatge musical,
pintura o iniciació als escacs, a més
de programar un cicle d’anàlisi
de les grans obres de la literatura
universal des del punt de vista de
la medicina.
Pel que fa a actes oberts a tota la
ciutadania, l’associació organitzarà accions amb les càtedres universitàries per proposar, per
exemple, taules rodones sobre temes d’actualitat. També s’oferiran visites als laboratoris de la
universitat.
Els exprofessors Josep Arnau,
Roser Batllori, Josep Cornellà i
Hernán Hormazábal són els impulsors d’aquesta associació, que
preveu sumar 140 persones.

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i més de seixanta organitzacions reformularan
en un congrés els nous reptes de la
professió, com l'accés a un habitatge digne, la sostenibilitat o l'estalvi energètic, segons va explicar
ahir el seu degà, Lluís Comerón.
La lluita contra el canvi climàtic, la renovació d'ediﬁcis i barris
obsolets i la construcció de ciutats
que impulsin la igualtat d'oportunitats són altres dels temes que es
debatran en aquest congrés, que
ahir es va inaugurar oﬁcialment i
durarà sis mesos.
Comerón va destacar que el
congrés estarà obert a tota mena
de professionals i als ciutadans per-

què ara es fa necessària la incorporació dels usuaris en la presa de
decisions a l'hora de conﬁgurar
una ciutat.
També s'abordarà com acabar
amb les desigualtats que genera el
sistema econòmic actual, i veure
com des del sistema urbà és com
millor es pot lluitar contra aquesta situació.
El degà va reiterar que com és
un projecte col·lectiu dels ciutadans i del que volen de les ciutats,
el congrés tindrà un format poc habitual, i les entitats que s'han sumat faran que la mirada a la realitat es faci des de molts punts de vista, i no des d'una única mirada.
El congrés arrenca amb un debat i acabarà amb unes conclu-

sions que es construiran al llarg
dels gairebé sis mesos de les sessions.
En presentar aquest congrés
s'ha puntualitzat a més que és un
certamen promogut per Catalunya
al qual s'ha convidat a institucions d'àmbit català, nacional,
institucional i internacional, ja
que entre els actes previstos alguns
seran fora, a Venècia, a Balears o a
Madrid, i possiblement ﬁns a Rio
de Janeiro quan acabin els Jocs.
Per al degà, ara hi ha un desajust
sobre com es veu l'arquitectura a
partir de la formació i de la realitat, mentre al segle XIX es deﬁnia
qui seria metge, arquitecte o economista, i en el XX es va construir el referent de les especialitats.
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MÚSICA CONCERTS

CERTÀMENS LITERATURA

Big Mama, en el IV festival
de blues d’Albatàrrec

La Setmana del Llibre,
amb 150 expositors

Blues and Plus, una mostra única a Lleida al setembre || Inclourà
un concurs per tal de donar a conèixer grups nous
ITMAR FABREGAT

BERTA LACRUZ

❘ ALBATÀRREC ❘ La quarta edició del
festival de blues d’Albatàrrec,
Blues and Plus (Blues & +), se
celebrarà els pròxims 16, 17
i 18 de setembre. Comptarà
amb sis concerts de diferents
artistes, entre els quals destaquen noms reconeguts com Big
Mama o Blas Picón. La presentació va tenir lloc ahir a l’IEI
de Lleida a càrrec de l’alcalde
d’Albatàrrec, Víctor Falguera,
i de la directora del festival,
Rosa Jové.
L’esdeveniment és l’únic festival de blues de les terres de
Lleida i té per objectiu fer difusió d’aquest gènere musical
i del poble d’Albatàrrec.
Tots els concerts seran gratuïts i aniran acompanyats de
la gastronomia de la zona, amb
vermuts i un sopar popular.
Grups professionals compartiran cartell amb altres de més
emergents. Hi actuaran Blas
Picón & The Junk Express, Big
Mama Montse Band & Sister
Marion, The Romanticos, Moody Wine, Andhrea & The Black
Cats i The Sick Boys. El festival
vol donar a conèixer els nous
grups amb un concurs de bandes el premi del qual serà actuar al pròxim festival. Hi haurà
també una musicoconferència,
que consisteix en una explicació de la història del blues
acompanyada per música en
directe.

❘ BARCELONA ❘ La Setmana del
Llibre en Català, que se celebrarà del 2 a l’11 de setembre
a l’avinguda de la Catedral
de Barcelona, creixerà fins
als 150 expositors, fet que
suposa un 28% més que l’any
passat, segons va informar
ahir en roda de premsa el
president de La Setmana,
Joan Sala.

SANDRA PI

Presentació del festival i de la marca Blues & + ahir a l’IEI.

Blues and Plus vol aconseguir
la màxima difusió a Espanya
■ El consistori d’Albatàrrec
juntament amb les entitats
que organitzen el festival
busquen convertir Blues &
+ en una marca i una imatge per a la seua difusió i
reconeixement a Espanya.
El disseny s’ha encarregat
a diferents emprenedors de
Lleida que crearan un desplegament gràfic per a cada
acte de l’esdeveniment. La
difusió exterior és, segons
els organitzadors, l’ele-

ment més important ja que
es tracta d’un festival que
ha anat guanyant popularitat i compta amb milers
d’assistents. D’aquests visitants, només la meitat són
de la província de Lleida, i
també congrega públic de
Barcelona o de Benicàssim.
A més, en vista de l’èxit
d’edicions anteriors, es treballarà en la celebració del
cinquè aniversari de l’any
que ve.

Exposició del Premi de Belles Arts a Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ La sala social de l’ajuntament de Torrefarrera
va acollir ahir la inauguració de l’exposició de l’11 Edició del
Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans, aquest
any dedicat a la pintura. El guanyador d’aquesta edició és
Alejandro Martín Torrado per l’obra Sense estació.

Taller familiar demà al Museu de l’Aigua
❘ LLEIDA ❘ El Museu de l’Aigua de Lleida organitza un taller
familiar sobre l’aigua, demà a partir de les 18 h. Els interessats poden s’hi inscriure a través del telèfon 973 211 992.

ITMAR FABREGAT

LITERATURA NOVETATS

Àngels Bassas reivindica la
seua “segona vocació” amb
la primera novel·la ‘Dóna’t’
he après, vist o escoltat en 24
anys de professió i 40 de vida”,
explica Bassas, que aquest debut literari la va convertir en
finalista del Premi Josep Pla.
“Escriure és la meua segona
vocació, l’he tingut sempre”,
afirma mentre confessa que li
encanten els homes del Renaixement. “Eren molt complets perquè sobresortien en diferents
àmbits.” “M’agradaria pensar

MÉS D’UNA DÈCADA

L’actriu, a qui li agradaria
vindre a Lleida amb ‘Ciara’,
va començar a escriure
‘Dóna’t’ fa més de 10 anys

EXPOSICIÓ

‘The most
important thing’
de CaixaForum,
amb 3.000 visites

Finalista del premi Josep Pla en el seu debut
❘ LLEIDA ❘ L’actriu catalana Àngels
Bassas ha debutat a la novel·la
amb Dóna’t (Ed. 62), una història protagonitzada per una intèrpret, Maria, decidida a viure
la seua vida, tant personal com
professional, amb total intensitat. Parla de desig, de sexe, de
teatre (sobretot del que no veu
el públic, somnis, frustracions,
gires, professionals que no surten a escena), de vides quotidianes... tot plegat alterat per l’aparició d’un home que la segueix
de ciutat en ciutat, la qual cosa
confereix a la història una dosi
de misteri, gairebé de thriller,
que atrapa el lector.
Malgrat tot no es tracta d’una
història autobiogràfica, “sí que
hi ha el meu bagatge, coses que

Darrere dels expositors
es troben 133 segells editorials, 15 llibreries i dos institucions, a més de 63 mòduls, un 17,5% més que l’any
passat, que es distribuiran
en un espai de 1.500 metres
quadrats dedicats a la lectura
en català. El XX Premi Trajectòria serà per a la traductora Anna Casassas.

L’actriu Àngels Bassas va promocionar ahir a Lleida ‘Dóna’t’.

que potser podem crear una segona generació de dones del Renaixement”, confessa. Malgrat
aquesta afició a la literatura, no
va ser fins fa escassos anys que
es va atrevir a publicar: va ser
la sèrie infantil Els contes d’en
Patatu, que havia escrit per al
seu fill. Feia més de deu anys
que havia començat a escriure
Dóna’t, quan es va decidir a publicar-lo. “Vaig haver de polir-lo

molt, a més en aquesta dècada
havien canviat moltes coses, jo
havia madurat, el món del teatre
era diferent i la crisi també ens
ha canviat a tots, i això es nota
en la novel·la i la fa més profunda”, explica, mentre revela que
ja està treballant en la següent.
Això sí, no oblida la seua faceta
d’actriu. Està de gira amb Ciara,
amb què li “encantaria vindre
a Lleida”.

❘ LLEIDA ❘ CaixaForum Lleida
tancarà diumenge vinent,
24 de juliol, l’exposició The
most important thing. Retrats d’una fugida amb més
de 3.000 visitants.
La mostra, inaugurada el
passat 25 de maig, presenta
fotografies del fotoperiodista americà Brian Sokol que
reflecteixen les crisis humanitàries en llocs com Síria, el
Sudan del Sud, la República
Centreafricana o Mali, entre
d’altres. Està organitzada per
l’Obra Social La Caixa i l’Alt
Comissariat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) i busca reflexionar sobre què és el més important
que s’emportaria de les seues llars la gent que s’ha vist
obligada a fugir de les seues
cases.

Barcelona
Top Ten
Llegendes

01.

Aigua de Canaletes

Diuen que si beus d’aquesta
font sempre més voldràs tornar
a Barcelona. Suposo que si el
glop el fas durant una
celebració pel triomf del Barça i
no ets culer, els efectes
d’aquesta aigua deuen ser just
els contraris. Amb les
supersticions ja se sap, no
sempre funcionen.

teva vida no valia la pena, per
avorrida. Ara no queda més
remei que anar al del carrer de
la (rança :ica, que ja comença
a ser llegenda.

07.

L’Arrabassada

Per als qui no tenen tant de
pressupost, una solució per
estimar-se sense pagar lloguer
ni hipoteca és el Simca 1000
de tota la vida, que ara és un
Corsa. Un bon lloc per al niuet
d’amor mòbil és el mirador de
l’Arrabassada, un clàssic de
tots els temps. Poc discret,
però amb vista.

02.

Madonna ‘runner’

Top Ten

Quan la Madonna actua a
Barcelona, la rumorologia
urbana assegura que s’apareix
pels carrers en dies previs al
concert, corrent amb
pantalonets ben cenyits i els
seus guardaespatlles al
darrere. Molts l’han vista i
asseguren que la diva no sua.
Quan una és perfecta, ho és en
tota ocasió.

08.

Top manta

01

03.

Buffalo Bill

Aquest personatge llegendari
va trepitjar la nostra ciutat a
Ɓnals del segle :+:, en la seva
etapa crepuscular, quan en lloc
de caçar búfals de debò, es va
convertir en una mena
d’acròbata de Ɓra. ¥s la mateixa
decadència que gasten els vells
mites del rock quan pugen als
nostres escenaris.

09.

Contrabandistes

04.

Teresianes de Ganduxer

Els seus uniformes de faldilla
plisada de quadrets estan
ideats perquè no destaquin les
unes de les altres, però tothom
sap que, les més agosarades,
s’arremanguen les faldilletes
perquè siguin més curtes,
creant l’efecte contrari i
despertant mirades
llegendàries entre els
adolescents.

05.

Els bombers

*i ha oƁcis que estan destinats
a despertar la libido i els

S’estan convertint en l’ase dels
cops dels debats polítics. Ara
tothom ha de tenir una opinió
sobre el destí d’aquests
desheretats de la terra que
juguen a fet i amagar amb la
Guàrdia Urbana si no ho vols a
la força. Segur que més d’un té
una vida de llegenda ben
esgarrifosa.

02
bombers ocupen un lloc
d’honor en les fantasies
d’aquesta mena. Distribuïts
per tota la ciutat perquè ningú
es quedi sense una bona dosi
d’imaginació, aquests herois
dels incendis compleixen el
seu deure.

10.

Setmana del Llibre
en Català

No és que vulgui cridar el mal
temps, però no hi ha Setmana
del Llibre en Català sense
pluja. Serà una maledicció del
cel en contra de les nostres
lletres? Pura mala sort? Un
càstig per gosar celebrar-la al
setembre? Esperem que
aquest any no es repeteixi la
dissort.

06.

La Casita Blanca

Era un meublé tan llegendari a
la ciutat que Ɓns i tot se’n va fer
una pel·lícula. Hi va haver un
temps en què, si no hi havies
anat amb un amant, és que la

66 Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

Com tota ciutat portuària, la
nostra té moltes històries de
contraban. Algunes les explica
el periodista Arturo San Agustín
a En mi barrio no había chivatos
(Comanegra), una crònica
nostàlgica sobre la
Barceloneta i el Somorrostro
dels anys 60 i 70.

05

Per Ada Castells
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Cussà presentarà la novel·la
«Cavalls salvatges» en la
Setmana del Llibre més potent
 L’escriptor berguedà donarà a conèixer a Barcelona la reedició de la

seva obra més coneguda en un certamen amb rècord d’expositors
ARXIU/MIREIA ARSO

TONI MATA I RIU | BARCELONA

La segona vida de la novel·la Cavalls salvatges, reeditada fa unes
setmanes per Edicions de l’Albí
setze anys després de la publicació amb Columna, tindrà un dels
seus moments estel·lars durant La
Setmana del Llibre en Català, que
se celebrarà del 2 a l’11 de setembre a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. Encara sense data conﬁrmada, l’obra de l’autor berguedà ﬁgura en la relació de presentaci-ons que es durà a terme durant la 34a edició del certamen,
que té garantida la cèntrica ubicació «almenys durant aquesta
legislatura», tal com va assegurar
el regidor de Cultura Jaume Collboni.
«L’any passat es va parlar de la
deﬁnitiva consolidació de la Setmana», va explicar ahir el president Joan Sala, i «crec que podem
aﬁrmar que és un dels quatre esdeveniments culturals més importants del país». El directiu va
afegir que «no podem certiﬁcar
quanta gent va passar fa dotze mesos per la Setmana perquè es fa al
carrer, però sí que podem dir que
hi va haver 35.000 persones que
van assistir a les nombroses activitats realitzades».
El nou disseny de les casetes
dels expositors, que perllongarà
l’estètica de la teulada del veí
mercat de Santa Caterina, és un
dels atractius d’un certamen que
compleix una doble funció de ﬁra
i festival: moltes activitats gratuïtes
per al públic i, també, prestatges
plens de novetats i llibres de fons.
La programació al detall quedarà ﬁxada a ﬁnals de mes. De
moment, ja se sap que presentaran novetat Ramon Solsona (Allò
que va passar a Cardós), Natza
Farré (Curs de feminisme per a microones), Sebastià Bennasar (Un
oceà de memòria) i Silvana Vogt

Jordi Cussà

LES XIFRES

150

EXPOSITORS

El 28% més que el 2015. La Setmana tindrà la presència de 133 segells editorials, 15 llibreries i 2 institucions, repartides en 1.550 m2.

500

REVISTES

L’espai d’iQuiosc.cat repeteix un
any més estada a la Setmana en un
espai de 100 m2 en el qual s’exposaran mig miler de capçaleres.

232

ACTIVITATS

Presentacions, xerrades, taules rodones, itineraris... La Setmana ofereix 198 activitats per a adults i 34
adreçades a nens i nenes.

410.000

EUROS

El pressupost s’incrementa respecte de l’any passat en 50.000 euros, i
suma tres nous patrocinadors a la
llista de set espònsors vigent.

(La mecànica de l’aigua), entre
d’altres, a més d’un Cussà que
també protagonitzarà una de les
tertúlies del cicle de converses
Fem una Moritz amb... juntament
amb el seu amic Matthew Tree.
L’editorial manresana Angle presentarà el Premi Pin i Soler, que ha
guanyat Carles Rabassa amb l’obra
Cavallers dins la tempesta.
Anna Casassas, guardonada
El Premi Trajectòria compleix enguany dues dècades i guardona la
traductora Anna Casassas, responsable del fet que els lectors catalans puguin llegir en la seva
llengua autors de la talla de Claudio Magris, Wadji Mouawad, Umberto Eco, Victor Hugo, Georges
Simenon i Andrea Camilleri, entre d’altres. Segons el jurat, el premi reconeix «l’excel·lència de la
seva feina en un àmbit no prou reconegut, la traducció». L’homenatjada, que serà recompensada
amb un dibuix digital de l’artista
Jaume Plensa i reconeguda el 7 de
setembre a les 19.30 h, va incidir
ahir en aquest aspecte: «em fa
molta il·lusió rebre el premi, i encara més pel fet que, així, la professió es fa més visible».
Alert i Montoya faran rutes
Els autors dels dos primers llibres
de la col·lecció Barcelona Cosmopolis de l’editorial Cossetània,
els manresans Josep Montoya i Josep Alert, protagonitzaran 2 dels
13 itineraris que programa La Setmana. Montoya guiarà la ruta La
Barcelona francesa (8 de setembre,
18 h), i Alert conduirà el recorregut de La Barcelona jueva (3 de setembre, 11 h). Maria Carme Roca
farà l’itinerari d’A punt d’estrena,
la novel·la sobre els magatzems de
Can Jorba. Les inscripcions es
poden fer a partir d’avui a la pàgina
www.lasetmana.cat.

El certamen promou un manifest i dedicarà
un matí a denunciar la situació dels refugiats
T. M. R. | BARCELONA

«Denunciem que en la crisi social dels refugiats hem trencat el
marc legal ètic i polític que preserva
els drets dels civils i que un valor tan
essencial com la vida i la dignitat de
les persones està essent trepitjat».
Amb aquestes paraules comença el
manifest que promou la Setmana
per cridar l’atenció sobre la vergonyosa actuació dels governs euro-

peus respecte els milers de persones que intenten entrar al continent
europeu fugint de la guerra, la pobresa i l’explotació.
Una cinquantena d’escriptors i
personalitats del món de les lletres,
entre els quals hi ha Sílvia Alcàntara, s’han adherit d’entrada a l’escrit, al qual a partir d’avui s’hi pot
sumar tothom qui ho vulgui. Dins
de la Setmana, el diumenge 4 de se-

tembre, d’11 a 12.45 h se celebraran diverses activitats relacionades
amb la qüestió dels refugiats, i a les
13 h es farà una aturada simbòlica
de cinc minuts durant els quals es
llegirà el manifest. D’aquesta manera, el sector cultural vol declarar
el seu enuig per «un problema
cabdal d’ètica i moral» que «està demolint els fonaments de l’Europa
civilitzada que coneixem».
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FESTIVAL CINEFOSC

L’Aula d’Arts Escèniques
del Kursaal ofereix vuit
funcions de ﬁnal de curs
 Els alumnes de teatre,

musical, circ i coreografies
actuaran davant del públic,
amb entrada gratuïta
REDACCIÓ | MANRESA

Fotografia de grup dels premiats en la gala que va tenir lloc al local de l’entitat Art i Esplai

El festival Cinefosc premia
un curtmetratge de sàtira
sobre el món de la feina
 El certamen que es va celebrar el cap de setmana passat a Monistrol

de Montserrat va atorgar vuit premis en la jornada de clausura
REDACCIÓ | MANRESA

La història d’un home que busca feina i en troba una en què cobra per no fer res va guanyar diumenge el Primer Premi del festival Cinefosc, un certamen que es
va celebrar durant el cap de setmana a Monistrol de Montserrat
dedicat a gèneres com el thriller, el
terror, el negre, la ciència-ﬁcció i la
fantasia. La gala que va tenir lloc diumenge al local de l’entitat Art i Esplai va repartir vuit premis.
Nada S.A. és una curtmetratge
de 15 minuts dirigit per Caye Casas i Albert Pintó, i interpretat per

TEATRE CRÍTICA
Assumpta Pérez MANRESA
DON JOAN

 Direcció: David Selvas. Interpretació:
Julio Manrique, Manel Sans, Anna Azcona,
Javier Beltran, David Selvas i Sandra Monclús. Autor: Molière (1622-1673). Dies
28 i 29 de maig del 2016. Teatre Kursaal de Manresa. Darrera funció teatral
de la temporada.

on Joan és la mal entesa
gosadia de la llibertat de
pensament i d’acció, donades per una condició i posició
social i un concepte diàfan, genuí,
al mateix temps que sincer i roí del

D

Emilio Gavira, Carlos Lasarte, Jaume García Arija i Sílvia Borobia que
presenta el cas singular de Carlos,
un home que fa uns quants anys
que està a l’atur. Quan obté la singular feina, la seva vida canvia.
El jurat va valorar aquesta cinta molt positivament i li va atorgar
el primer premi, davant de 3 Wise
Monkeys, de Miguel Ángel Font, i
Vostok, de Miguel Casals. Antonio
Ledesma es va fer mereixedor del
guardó reservat al millor director
menor de 25 anys, per La hora del
té. En el capítol interpretatiu, Emilio Gaviria (Nada S.A.) i Macare-

na Gómez (Vostok) van ser reconeguts com a millors actors dels
curmetratges a concurs. D’altra
banda, Yo no he sido, d’Ángel Ripalda, va guanyar el premi del
públic, i La Fenetre, de Stephane
Barrere, va obtenir el Premi Monistrol-sur-Loire (França).
Tots els directors, excepte Font,
van ser presents a la gala d’abans
d’ahir i van destacar la importància que hi hagi en el calendari
festivals com el Cinefosc, tot i la diﬁcultat que signiﬁca avui en dia
posar en marxa una iniciativa cultural de forma altruista.

MANRIQUE RENOVA
EL GRAN SEDUCTOR
El Kursaal de Manresa va tancar la temporada de teatre
amb dues funcions del «Don Joan» que interpreta l’actor
Julio Manrique, una versió moderna i innovadora
concepte de la llibertat. Don Joan
va més enllà del mite del faldiller,
capaç d’enamorar una novícia per
abandonar-la en darrera instància.
Don Joan és un esperit lliure mal
entès, erràtic, descortès, descregut,
basat en un ideari i una formació
pròpies sense conèixer amb precisió la intencionalitat del pensament i l’acció. Una fredor sentimental interessada i egoista en
què, l’error, acaba sent de qui cau

en la ﬁna teranyina. Don Joan només s’enfronta i rendeix comptes a
una sola persona, que esdevé el seu
autèntic i encertat justicier (és senzill endevinar qui pot ser i la vara
de mesurar no és l’esperada).
El Don Joan de La Brutal és
una aposta escènica moderna en
una nova mirada al mite del Don
Joan. S’han conservat parts del
clàssic, principalment en el que esdevé el més interessant i atractiu

Els escenaris dels teatres Kursaal
i Conservatori de Manresa acolliran durant el proper mes les representacions de ﬁnal de temporada
de l’Aula d’Arts Escèniques, que inclou cursos de teatre, teatre musical, circ i coreograﬁes. La primera
de les vuit funcions programades
tindrà lloc avui, amb l’adaptació
d’El Rei Lleó, i el calendari continuarà durant tot el mes de juny i
ﬁns al dia 1 de juliol.
L’Aula d’Arts Escèniques és una
oferta formativa del Kursaal que
consta de cursos de durada anual sobre diferents especialitats. Al
ﬁnal del curs, els alumnes realitzen
un taller per posar en pràctica els
aprenentatges assolits, i el resultat
es mostra al públic. Totes les funcions són obertes a la ciutadania
de forma gratuïta, i per assistir-hi
només cal recollir una invitació a
les taquilles.
L’Escoleta de teatre infantil i
petits oferirà avui (19.30 h), a la sala

gran del Kursaal, una representació del musical El rei Lleó. Els actors són nois i noies de 4 a 15
anys. La programació continuarà
demà dimecres (20 h), a la sala petita, amb l’obra Broadway Hunior,
amb els alumnes de l’Escoleta de
Teatre Musical i Juvenil. Dissabte
es mostraran els dos tallers de
l’Escoleta de Teatre Juvenil, a la sala
petita, amb P. A. (11 h), de diferents
autors, i Després de la pluja (12.30
h), de Sergi Belbel.
Els alumnes de l’Aula de Teatre,
nivell iniciació, representaran Besos, de Carles Alberola i Roberto
Garcia, el divendres 10 de juny (21
h) a la sala petita. Set dies després,
el 17 (21 h), els alumnes de grau
avançat faran Deixeu-me un tenor,
de Ken Ludwig.
El torn de l’Escoleta de Circ
serà el dissabte 18 de juny (18 h) al
Teatre Conservatori, amb el muntatge Un viatge de circ. Els alumnes
adults de l’Aula de Circ LaCrica
presentaran A ritme de circ l’endemà diumenge dia 19 (19 h), al
mateix lloc. La mostra de treballs
es clourà el dia 1 de juliol (21 h), a
la sala petita del Kursaal, amb l’espectacle Freak Flag a càrrec dels
participants en el Monogràﬁc de
Coreograﬁes.

La Setmana del Llibre en Català
creixerà del 2 a l’11 de setembre
T. M. R. | MANRESA

La 34a edició de la Setmana del
Llibre en Català se celebrarà de
nou a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona, del 2 a l’11 de setembre,
amb un creixement del 28 % en la
xifra total d’expositors, que serà de
150 (133 segells editorials, 15 llibreries i 2 institucions).
L’organització ha previst un candel conjunt del muntatge: el duet
format per Don Joan (Manrique)
i el seu ﬁdel però clarivident Sganarelle (Sans). La resta del repartiment compleix amb escreix unes
funcions i intencionalitats clau en
l’engrandiment dels dos personatges, en aquesta abismal proximitat que mostren al llarg de la
peça i destaca la breu però contundent i sempre agraïda presència escènica de Lluís Marco.
Don Joan és aquest desaﬁament al cel que, en versió modera, acaba signiﬁcant la total llibertat en les teves accions, malgrat les
conseqüències en els implicats o
ﬁns i tot, en els innocents: la posició farà que en sortís indemne. Si
a ningú li passes comptes, d’una
manera o altra, els comptes acaben
arribant a tu. Una història prou coneguda.

vi en el model de les casetes que
optimitzarà l’espai i permetrà una
passejada més ﬂuida per al visitant.
Els estands, a més, per sobre seguiran l’estètica multicolor del veí
Mercat de Santa Caterina. Una altra de les novetats és en la direcció
de la Setmana, un càrrec que ara
ocupa Joan Sala, director de l’editorial Comanegra.

La Mostra tindrà
lloc a Igualada
del 30 de març al
2 d’abril del 2017
REDACCIÓ | MANRESA

L’edició 28 de La Mostra d’Igualada tindrà lloc del 30 de març al 2
d’abril del 2017, tal com va donar
a conèixer ahir l’organització del
certamen. La ﬁra de teatre infantil i juvenil que se celebra anualment a la capital de l’Anoia obrirà
el període d’inscripcions per a les
companyies que hi vulguin ensenyar els seus espectacles el 15 de
juliol, un període que es perllongarà ﬁns el 15 de setembre i durant
el qual l’any passat es van rebre la
xifra rècord de 430 propostes.
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ENTIDADES ACTIVIDADES

MÚSICA

Cohesión social con música
para el centro histórico de Lleida

Concierto de los
Amics del Piano
el día 14 en el
Auditori

El Orfeó Lleidatà presenta dos proyectos corales para niños y adultos
ORFEÓ LLEIDATÀ

REDACCIÓN

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Orfeó Lleidatà lleva a cabo este 2016 un
proyecto piloto que ha permitido la creación de dos corales en
el centro histórico de Lleida, con
la voluntad de hacer de la música un instrumento de cohesión
social en el barrio en el que la
entidad cultural tiene su sede.
La iniciativa ha comenzado con
una formación vocal formada
por alumnos de la escuela Cervantes y otra por adultos.Estas
acciones se suman al grupo de
batucada formado por personas vinculadas con el albergue
municipal, que se presentó el
pasado 5 de febrer durante la
Rua de Carnaval del Centre Històric. El proyecto se realiza gra-

CERTAMEN

ESCUELA CERVANTES

El proyecto piloto del Orfeó
Lleidatà ha creado una coral
de niños de 9 y 10 años de
la escuela Cervantes
cias al apoyo de la Obra Social
“la Caixa”, y la colaboración
del ayuntamiento de Lleida, la
asociación Prosec y la escuela
Cervantes. El grupo coral infantil se presentará hoy martes
con un recital abierto al público y gratuito en el Espai Orfeó
(19.00 horas). Por su parte, la
coral adulta se estrenará en este
mismo espacio el próximo jueves (18.30 h).

Estreno infantil
La escuela Cervantes es un
centro de atención educativa
preferente, clasificado como
de máxima complejidad por el
hecho de contar con alumnos
con dificultades en un entorno
desfavorecido económica y so-

❘ LLEIDA ❘ La sala 2 del Auditori Enric Granados de Lleida acogerá el próximo 14
de junio un concierto de los
Amics del Piano. Actuarán
alrededor de 25 intérpretes
de la asociación que ofrecerán piezas de compositores
como Chopin o Beethoven,
entre otros. Cerrará el recital
el cuarteto Terres de Ponent.
La entidad Amics del Piano,
creada hace 15 mees, cuenta
con unos 125 socios, entre
amantes del piano y de la
música en general. Además
de encuentros musicales organizan también jornadas
lúdicas como una excursión
mañana a varias poblaciones
con vestigios medievales.

Un ensayo de la nueva formación coral de la escuela Cervantes, que se estrenará hoy en el Espai Orfeó.

LAS CLAVES

Coral infantil. Está formada por niños de entre 9 y 10 años a través
de los talleres impartidos este año en la escuela Cervantes y debutará
hoy en el Espai Orfeó (19.00 h), acompañada de las corales de Vailets y
de Xiquets del Orfeó Lleidatà.
Coral de adultos. Se estrenará el jueves en el Espai Orfeó (18.30 h), en
un recital acompañado de la coral de Minyons del Orfeó.
Batucada. En julio, nuevo taller de batucada destinado a jóvenes en
situación de riesgo de exclusión social de Lleida.

cialmente. La coral, formada
por niños de 9 y 10 años, se ha
creado a través de los talleres
de canto impartidos durante
este año por Maria Berengué.
El concierto de hoy permitirá la

AYUNTAMIENTO DE AGRAMUNT

convivencia con las corales de
Vailets y de Xiquets del propio
Orfeó Lleidatà, dos formaciones
infantiles que acompañarán al
grupo de la escuela Cervantes.
Por otro lado, la Fundació Or-

feó Lleidatà ha trabajado junto
con la asociación Prosec, entidad social dedicada a las persones y familias en situación vulnerable del barrio, para crear
una coral de adultos del Centre
Històric, después de los talleres
de canto a cargo de Anna Borrego. En su estreno el jueves
(18.30 h), contarán también con
la participación de la Coral de
Minyons del Orfeó Lleidatà.
Por otra parte, tras la buena
experiencia del grupo de batucada creado con personas vinculadas con el albergue municipal,
en julio se llevará a cabo un nuevo taller de batucada destinado
a jóvenes en situación de riesgo
de exclusión social de otros barrios de la ciudad.

La Setmana del
Llibre en Català
crecerá un 28%
en expositores
❘ BARCELONA ❘ La 34 edición de
la Setmana del Llibre en Català, del 2 al 11 de septiembre en Barcelona, ampliará
un 28% el número de expositores. Participarán 133 sellos editoriales, 15 librerías
y 2 instituciones, hasta 150
expositores en total, 33 más
que el año pasado, que se instalarán en el escenario habitual de la avenida de la Catedral. El aumento de expositores se suma a un cambio
estético del certamen, con un
nuevo diseño de casetas que
permitirán un paseo “más
cómodo y relajado”, cubierto
con tejados y toldos a lo largo
de todo el recorrido para aislar a los visitantes de posibles
inclemencias meteorológicas.

EDUCACIÓN CONVOCATORIA

Segunda edición del curso de verano ‘Art
i Territori’, en Agramunt del 6 al 8 de julio

Presentación del curso de verano ‘Art i Territori’ en Agramunt.

❘ AGRAMUNT ❘ El ayuntamiento de
Agramunt, junto con la Universitat de Lleida y las fundaciones
Espai Guinovart y Guillem Viladot, ha organizado una segunda
edición del curso de verano Art
i Territori, que se celebrará del
6 al 8 de julio. El curso contará
con una sesión sobre paisaje a
cargo del ambientólogo Martí
Boada, colaborador de diversos programas de Televisió de
Catalunya como Caçadors de
bolets. También está prevista

una intervención colectiva Land
Art en un campo de rastrojo a
cargo del artista y fotógrafo Albert Gusi. El curso, de 25 horas
lectivas, presenta este año como
novedad la posibilidad de matricularse solo para un día concreto y tendrá equivalencia con
créditos de libre elección para
la Universitat de Lleida. Además de Boada y Gusi, artistas
de referencia como el fotógrafo
Joan Porredon, la editora Maria
Macià, los historiadores del arte

Lara Vidal Santorum y Josep
Bertran y los artistas Ramon
Guixé, Rosa Marsà y Cristina
Cuñat completarán el equipo
docente. El certamen está dirigido a artistas y profesionales
del mundo del arte, educadores,
profesores y alumnos de las aulas de extensión universitaria, y
no se precisa tener conocimientos previos de las materias impartidas. Más información en
www.estiu.udl.cat/ o www.
agramunt.cat/artiterritori.

