
Clipping premsa
actualitzat a 21/07/2017

data tipus mitjà periodista enllaç

20/07/2017 Digital 20 Minutos Europa Press https://goo.gl/hyXr9a

21/07/2017 Diari 20 Minutos redacció pdf

21/07/2017 Diari ABC redacció pdf

21/07/2017 Diari ARA Sílvia Marimon pdf

21/07/2017 Diari Catalonia Today redacció pdf

21/07/2017 Diari Diari de Girona ACN pdf

21/07/2017 Diari El País Carles Geli pdf

21/07/2017 Diari El Periódico Anna Abella pdf

21/07/2017 Diari El Punt Avui Jordi Bordes pdf

21/07/2017 Diari Gente redacció pdf

21/07/2017 Diari La Razón Carlos Sala pdf

21/07/2017 Diari La Vanguardia Núria Escur pdf

21/07/2017 Diari Regió 7 Toni Mata pdf

21/07/2017 Diari Segre ACN pdf

20/07/2017 Digital ABC Agència EFE https://goo.gl/taKYiX

20/07/2017 Digital Al Dia Europa Press https://goo.gl/14AmD4

20/07/2017 Digital ARA Sílvia Marimon https://goo.gl/cGrUr5

20/07/2017 Digital Bearn Sebastià Bennasar https://goo.gl/TgYBMz

20/07/2017 Ràdio Cadena Ser informatius redacció

20/07/2017 Ràdio Catalunya Ràdio Montse Pujol

20/07/2017 Digital Cultura 21 redacció https://goo.gl/1AHhdN

20/07/2017 Digital Diari de Balears Europa Press https://goo.gl/Vd5ht2

20/07/2017 Digital Directe.cat ACN https://goo.gl/5VVbyH

20/07/2017 Digital El Confidencial Agència EFE https://goo.gl/aEDJ61

20/07/2017 Digital El Nacional redacció https://goo.gl/waJDTX

20/07/2017 Digital El Nacional Jordi Jiménez https://goo.gl/ZZHfuD

20/07/2017 Digital El País Carles Geli https://goo.gl/6BqkG2

20/07/2017 Digital El Periódico Anna Abella https://goo.gl/JkhyJL

20/07/2017 Digital El Punt Avui Jordi Bordes https://goo.gl/JnSJBo

20/07/2017 Digital Europa Press Natàlia Costa https://goo.gl/Gp1zDU

20/07/2017 Digital La Información Europa Press https://goo.gl/e7TbyH
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20/07/2017 Digital La Mañana ACN https://goo.gl/QUBuu1

20/07/2017 Digital La Razón Carlos Sala https://goo.gl/DbjVty

20/07/2017 Digital La Vanguardia Europa Press https://goo.gl/jafbKy

20/07/2017 Digital La Vanguardia Núria Escur https://goo.gl/RfrEiW

20/07/2017 Digital L'Illa dels Llibres Jordi Milian https://goo.gl/d4eAuU

20/07/2017 Digital Nació Digital Esteve Plantada https://goo.gl/TVcfAH

20/07/2017 Digital Núvol Francesc Ginabreda https://goo.gl/GTjoju

20/07/2017 Ràdio RAC1 redacció

20/07/2017 Digital Regió 7 Toni Mata https://goo.gl/qjRRGN

20/07/2017 Digital Segre ACN https://goo.gl/dE4mqD

20/07/2017 Digital Spain News El País https://goo.gl/a4bWV2

20/07/2017 TV TV3 TN migdia (minut 44,30'') Olga Miró https://goo.gl/3Br9WD

20/07/2017 Digital Vilaweb redacció https://goo.gl/1Q8of6
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Paul Auster. ANDER GILLENEA / GETTY

Cultura

Més de 90 
mitjans de tot el 
món a Figueres

“ENS TORNA A FER CÓRRER” 
Fonts del jutjat de Madrid que 
ha ordenat l’exhumació de 
Salvador Dalí van revelar que 
la jutge encarregada del cas 
estava “sorpresa” pel gran 
ressò mediàtic que s’havia ai-
xecat. I això que no sabia que 
més de noranta mitjans de tot 
el planeta s’han desplaçat fins 
a Figueres per poder veure en 
directe l’exhumació del geni 
surrealista: la CNN, la CBS, la 
BBC, Reuters, La Nación, els 
xinesos CTGN i Phoenix TV, 
els russos Zvezda i un llarguís-
sim etcètera de periodistes 
que ahir van omplir tots els 
voltants del Teatre-Museu.  
    Tot això sense oblidar les 
desenes de veïns i curiosos 
que no es volien perdre la jor-
nada històrica. Molts ja van 
sortir al carrer el 1989 per 
acomiadar-lo, i ahir recorda-
ven com va ser el multitudi-
nari enterrament, a més 
d’anècdotes de Dalí per la 
ciutat. “De petits ens feia cór-
rer per no perdre’ns les seves 
extravagàncies, i ara que és 
mort, ens torna a fer córrer!”, 
va deixar anar un dels veïns. 

gal, que calcula que “d’aquí un o dos me-
sos” ja es tindran els resultats.  

Una de les incògnites de la nit era 
l’estat del cos de Dalí. El 1989 Narcís 
Bardalet, amic del pintor i metge foren-
se, va ser l’encarregat d’embalsamar el 
cos del geni, una operació obligatòria 
quan una persona no s’enterra en un 
cementiri. La Fundació Gala - Salvador 
Dalí li va demanar que assistís ahir a 
l’exhumació, i hores abans s’emociona-
va recordant el comiat del pintor. “Ens 
hi vam esforçar molt perquè lluís el mi-
llor aspecte possible”, va relatar el fo-
rense, que va rememorar que dies 
abans de morir va estar ingressat en es-
tat greu.  

El bigoti, a les deu i deu 
“El vam afaitar i sobretot ens vam esfor-
çar molt en el bigoti per deixar-lo com 
ell el volia: marcant les deu i deu”, va ex-
plicar Bardalet. I per aconseguir l’efec-
te desitjat, va utilitzar el mateix produc-
te que feia servir Dalí, una pasta d’Hon-
gria que es feia portar expressament. 
Quan el van enterrar duia una túnica 
blanca amb un escut de Torre Galatea 
brodat al pit i un mocador de seda que 
li tapava la cara i que li va col·locar el seu 
xòfer, Artur Caminada, en el moment 
de tancar el taüt.  

“Se’m va trencar el cor”, va recordar 
Bardalet amb els ulls vidriosos. L’exhu-
mació del cos del pintor empordanès 
desperta sentiments contraposats en el 
forense, i opina: “Si Dalí ho veiés fotria 
un xou per sucar-hi pa, però hi hauria 
un moment que ens engegaria a la mer-
da a tots plegats”.

CABRÉ I AUSTER,  
LES ESTRELLES DE LA 
SETMANA DEL LLIBRE  
La cita de l’edició en català incorpora un mòdul 
amb traduccions d’autors catalans a altres llengües

L’escriptor i guionista Jaume Cabré, 
guanyador del 21è Premi Trajectòria, 
no era a la roda de premsa de la Setma-
na del Llibre en Català, que se celebra-
rà del 8 al 17 de setembre a l’avinguda de 
la Catedral de Barcelona, però va envi-
ar un text: “Quan sigui el moment, si no 
és ara, el dedicaré als llibreters que es 
juguen la pell muntant una llibreria que 
no saben si funcionarà, als editors que 
creen una editorial amb pocs diners i 
moltes ganes de poder publicar el que 
els vingui de gust malgrat el perill de 
perdre bous i esquelles”. Com diu poè-
ticament Cabré, no és fàcil publicar en 
català. “El camí per recórrer és encara 
important i calen esdeveniments com la 
Setmana del Llibre en Català per visibi-
litzar l’edició en català, cosa que no 
sempre passa als punts de venda”, va dir 
ahir la presidenta de l’Associació d’Edi-
tors en Llengua Catalana, Montse 
Ayats. Les xifres li donen la raó. Segons 
l’estudi sobre els hàbits de lectura i 
compra de llibres a Catalunya, només 
un 26,5% de la població llegeix normal-
ment en català.  

El convidat especial de la 35a edició 
de la Setmana del Llibre en Català serà 
Paul Auster, que presentarà la seva no-
va novel·la: 4 3 2 1 (Edicions 62). El pre-

sident de la Setmana del Llibre en Cata-
là i editor de Comanegra, Joan Sala, de-
fensava a la roda de premsa que serà la 
Setmana amb més vocació internacio-
nal. Cabré és un dels autors catalans 
més internacionals (Jo confesso s’ha 
traduït a 23 llengües) i, per primera ve-
gada, hi haurà un mòdul de venda de 
traduccions d’autors catalans a altres 
llengües de la llibreria Laie. “Per l’avin-
guda de la Catedral hi passen molts tu-
ristes que volen participar també en la 
festa”, va assegurar Sala. Entre les tra-
duccions n’hi haurà en llengua castella-
na, que representaran un 15%. A la res-
ta dels 62 mòduls de la fira, amb 163 ex-
positors, només hi haurà llibres en ca-
talà. “Si no seria com fer una fira del 
cabrit i intentar vendre-hi vaques”, va 
puntualitzar Joan Sala.  

Editors d’arreu del món 
Amb aquesta vocació de saltar fronte-
res, l’Institut Ramon Llull celebrarà la 
6a edició del Making Catalan Literatu-
re Travel for International Publishers 
and Agents: setze editors (nou de ficció 
i set de literatura infantil i juvenil) de 
catorze països es passejaran per la Set-
mana, i a l’edifici del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya hi haurà un saló de 
compravenda de drets. “Portant-los a 
l’avinguda de la Catedral podrem mos-
trar la vitalitat i diversitat dels llibres 
en català; si no, podrien no creure-

s’ho”, va dir el director de l’Institut Ra-
mon Llull, Manuel Forcano. Andorra, 
les Illes Balears i el País Valencià tam-
bé seran presents a la Setmana amb la 
participació del ministeri de Cultura 
del Govern d’Andorra, l’Institut d’Es-
tudis Baleàrics i l’Associació d’Editors 
del País Valencià.  

A l’avinguda de la Catedral es presen-
taran 200 novetats editorials i hi hau-
rà mig miler de capçaleres de revistes i 
premsa comarcal. Es donaran a conèi-
xer El més i el menys d’Erri De Luca 
(Bromera), Això no és Amèrica de Jor-
di Puntí (Editorial Empúries), Carles 
Riba. Biografia i antologia de poemes 
d’Albert Manent i Jaume Medina (Edi-
cions Cal·lígraf), Els fills de Llacuna 
Park de Marina Guasch (L’Altra Edito-
rial) i Per Catalunya de Suso de Toro 
(Gregal), entre molts d’altres.  

El pressupost de la Setmana del Lli-
bre en Català serà de 390.000 euros. El 
conseller de Cultura, Lluís Puig, que fa 
poc que s’ha estrenat en el càrrec, va 
destacar, recordant les importants re-
tallades dels últims anys, que enguany 
augmenta l’aportació de la Generalitat: 
“Feia temps que no passava”. Puig tam-
bé va subratllar la presència de les Illes 
Balears, Andorra i el País Valencià. “Po-
dem parlar d’un mercat de cultura cata-
lana”, va dir el conseller. I va afegir: 
“Hem de parlar de manera desacomple-
xada i dient les coses pel seu nom”. 

TEXT SÍLVIA MARIMON 
LLOC BARCELONA

Paul Auster. ANDER GILLENEA / GETTY

Jaume Cabré. PERE VIRGILI 
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La fotografia de diversos 
guàrdies civils passejant-
se per dins del Parlament 
de Catalunya vestits de 
paisà i tapant-se la cara 

amb un mocador va causar ahir estu-
por i indignació. Estupor per la imat-
ge nefasta que van donar del cos, i in-
dignació perquè tot plegat va tenir 
més d’exhibició de força en 
ple procés sobiranista que 
d’operació policial seriosa. El 
cas del 3% que investiga el ti-
tular del jutjat d’instrucció 
número 1 del Vendrell és 
prou important i greu per-
què no hàgim d’assistir a aquests nu-
merets televisius. Perquè, al marge 
d’aquests episodis, cal arribar fins al 
final del cas 3% sobre presumpte fi-
nançament irregular de l’antiga 
Convergència i aclarir la responsa-
bilitat concreta de l’exsecretari del 
Govern i exconseller de Justícia 
Germà Gordó. 

L’objecte de l’operació d’ahir era de-
manar documentació per reconstruir 
l’agenda de Gordó, és a dir, saber amb 
qui es va reunir mentre va ser al Govern. 
Amb aquest objectiu diversos agents es 
van presentar al Parlament, al Palau de 
la Generalitat, a la seu de la conselleria 
de Justícia i al Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació 

(CTTI), on es va dur a terme un escor-
coll. Resulta incomprensible que la in-
formació sobre les persones amb qui es 
va reunir Gordó no estigui disponible, 
tal com dicta ara la llei de transparèn-
cia. Tot plegat no fa més que augmentar 
les sospites respecte a l’actuació de 
Gordó i el seu paper en el suposat finan-
çament irregular de CDC. 

Aquesta ombra de dubte sobre l’ac-
tual diputat no adscrit encara és una 
llosa per al projecte de futur que repre-
senta el PDECat. Els seus dirigents, i 
en especial la coordinadora general, 
Marta Pascal, han de ser capaços de ta-
llar els lligams que encara hi pugui ha-
ver amb l’etapa anterior i que els pu-
guin vincular amb possibles casos de 

corrupció o de finançament 
irregular. Pascal ja va gua-
nyar un pols quan, aliant-se 
amb ERC, va forçar l’expulsió 
de Gordó del grup de JxSí. I 
ara ha d’acabar de deslliurar-
se d’aquesta herència incò-

moda per afermar el  projecte i donar-
li solidesa ideològica. A finals de juli-
ol s’espera la sentència del cas Palau i 
dilluns vinent Germà Gordó declara-
rà davant del jutge pel cas del 3%. Si el 
centre liberal vol veritablement refun-
dar-se haurà de fer-ho sobre pràcti-
ques indiscutiblement transparents  i  
amb valentia. 

La Guàrdia Civil s’exhibeix 
en la investigació sobre Gordó

L’EDITORIAL

Resulta incomprensible que no es 
pugui saber amb qui es va reunir 

Gordó durant la seva etapa al Govern

ANTHONY GARNER

LES CARES DEL DIA

La multinacional de begudes 
refrescants PepsiCo ha no-

menat aquest executiu barceloní, 
actual conseller delegat de la firma 
a Europa i l’Àfrica subsahariana, 
com a nou president executiu. La-
guarta exercirà de número dos 
mundial de la marca a partir de l’1 
de setembre, per sota del president 
i conseller delegat el grup, Indra 
Nooyi. P. 19

Les propostes del comitè d’ex-
perts convocats pel ministre 

d’Hisenda, que han treballat durant 
mig any pel nou model de finança-
ment autonòmic, perpetuen el re-
partiment actual: no es podrà apli-
car el principi d’ordinalitat que re-
clama Catalunya per corregir el seu 
dèficit. El nou model mantindrà, 
doncs, l’statu quo. P. 16-17

Cristóbal Montoro

Ramón Laguarta

L’escriptor Jaume Cabré és el 
guanyador del 21è Premi Tra-

jectòria de la Setmana del Llibre en 
Català, que se celebrarà del 8 al 17 de 
setembre a l’avinguda de la Catedral 
de Barcelona. Cabré compartirà pro-
tagonisme amb Paul Auster, convi-
dat especial de la cita, que hi presen-
tarà la seva nova i monumental no-
vel·la: 4 3 2 1 (Ed. 62). P. 07 ESTIU

Jaume Cabré
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CATALUÑA

Indiscutible clúster del sector del
libro (49,5%de la facturación edito-
rial de España, de la cual el 85% en
la capital catalana), Barcelona no
ha sabido o podido consolidar un
ágora profesional de compraventa
de derechos internacional. De ello

se ha ido percatando la Setmana
del Llibre en Català, que arrancó
hace 35 años como feria para dar
visibilidad al libro en catalán y su
fondo; luego ha ido haciendo cre-
cer su vertiente de festival litera-
rio y este septiembre, por vez pri-
mera, incorporará un tercer ámbi-

to, el de salón profesional, con la
presencia de 16 editores y agentes
literarios de 14 países (de Rusia a
Israel, de EE UU a Croacia), que
tendrán reuniones comerciales
con sus homólogos catalanes.

La sede del Colegio deArquitec-
tos de Cataluña (COAC), al lado de
la Avenida de la Catedral que del 8
al 17 de septiembre acogerá la Set-
mana, será el centro de operacio-
nes de la hasta ahora mayor dele-
gación internacional de este sec-
tor queha convocadonunca el Ins-
tituto Ramon Llull, que ha desvia-

do hacia la Setmana la visita de
editores y agentes extranjeros que
organiza desde hace seis años, en
unafán de internacionalizar la edi-
ción en catalán y profesionalizar la
feria. A ello destina 30.000 euros.

En esa línea debe leerse tam-
bién la presencia, por vez prime-
ra, de un estand sólo para la venta
de traducciones de autores catala-
nes a otras lenguas, entre ellas el
castellano, si bien ésta no sobrepa-
sará el 15% de la oferta. Será el
único lugar donde adquirirse li-
bros en ese idioma, puesto que en
la Setmana “sólo puede haber li-
bros en catalán; el resto es como si
a una feria de carne de cordero
llevaras de vaca”, ejemplificó Joan
Sala, presidente de la Setmana y
vicepresidente de la Associació
d’Editors en Llengua Catalana, or-
ganizadora de un evento con un
presupuesto de 390.000 euros, de
los cuales 200.000 los aportan el
Ayuntamiento y la Diputación de
Barcelona y la Generalitat. Los in-
tercambios con empresas patroci-
nadoras comportan un montante
suplementario de 200.000 euros.

Editores de Baleares

Las voluminosas cifras son pro-
porcionales a una cita que no para
de crecer, este año con 163 exposi-
tores (13más que en2016), reparti-
dos en 62 módulos, 1.750 metros
cuadrados para acoger 250 activi-
dades y unas 200novedades edito-
riales, nueva demostración de que
los editores en catalán creen ya en
la Setmana, consolidándola como
el trampolín de la rentrée.

Por ese escenario desfilarán
unos 170 autores; entre los extran-
jeros, Paul Auster (que presentará
su última novela, 4 3 2 1) y la cate-
drática de Clásicas en Cambridge
Mary Beard. Jordi Puntí, Suso de
Toro yRafael Vallbona estarán en-
tre los locales. En esa nómina so-
bresale JaumeCabré, al que la Set-
mana le ha otorgado el 21º premio
Trajectòria y uno de los tres origi-
nales de una litografía de Joan-Pe-
reViladecans para la ocasión. “Ha-
ce mucho tiempo de todo: más de
50 años que escribí por vez prime-
ra un texto con consciencia estilís-
tica y 45 que vi impreso un cuento
mío”, lo celebró Cabré a través de
un escrito. La presencia de edito-
res de Baleares genera que, junto
a los de Andorra y Valencia, por
vez primera la Setmana reúna a
sellos de la casi totalidad de los
llamados Països Catalans. Len-
gua, sí, pero también mercado.

La Setmana del Llibre se
amplía como salón profesional
Jaume Cabré, premio Trajectòria, y Paul Auster, estrellas de la feria

CARLES GELI, Barcelona

Vista aérea de la Setmana del Llibre en su última edición. / MANUEL MEDIR
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La Setmana del Llibre 
en Català premia Cabré
3Paul Auster, Nani Bellestrini i Mary Beard, convidats del festival literari

ANNA ABELLA
BARCELONA

J
aume Cabré, que amb Jo con-
fesso s’ha convertit en un dels 
referents de la literatura ca·
talana contemporània, re·

brà el Premi Trajectòria de la Setma·
na del Llibre en Català, que se cele·
brarà del 8 al 17 de setembre vinent 
a l’avinguda de la Catedral sota el le·
ma Apassiona’t! Serà la 35a edició, 
amb la presència de Paul Auster com 
a convidat destacat.
 El festival, que ocuparà 1.750 me·
tres quadrats, torna amb l’objectiu, 
segons el seu president, Joan Sala, de 
donar «més visibilitat» al llibre en ca·
talà i mostrar al públic la seva «diver·
sitat». La Setmana comptarà aquest 
any amb més de 200 activitats i amb 
163 expositors (13 més que el 2016) 
de 144 segells editorials, 13 llibreri·
es, dues distribuïdores i quatre ins·
titucions. S’hi podran adquirir 500 
capçaleres de revistes i premsa i 200 
novetats editorials, entre les quals,  

4 3 2 1, d’Auster; El més i el menys, d’Erri 
de Luca;  Això no és Amèrica, de Jordi 
Puntí, o l’antologia Barcelona, viatge 
a la perifèria criminal.
 Una de les novetats importants 
és que per primera vegada hi hau·
rà un espai professional de compra 
i venda de drets d’obres al qual, grà·
cies a la col·laboració de l’Institut 
Ramon Llull (IRL), acudiran 16 edi·
tors i agents estrangers (nou lligats 
a la ficció i set a la literatura infan·
til i juvenil) de països com els Estats 
Units, Alemanya, França, el Brasil 
o Suècia, que es reuniran amb edi·
tors, agents, autors i traductors ca·
talans. Segons el director de l’IRL, 
Manel Forcano, es pretén «dotar la 
Setmana d’una imatge de saló inter·
nacional del llibre» per donar a co·
nèixer la «qualitat i diversitat d’una 
literatura catalana rica i en eferves·
cència».
 Serà un festival en què hi hau·
rà a més a més un expositor, del 
qual s’encarregarà la llibreria Laie, 

dedicat exclusivament a la venda  
de llibres d’autors catalans traduïts 
a altres llengües. O sigui, versions 
al francès, anglès, alemany i caste·
llà. La presència del castellà, només 
en aquest expositor, estarà limita·
da al 15%.

170 AUTORS / D’entre de les més de 200 
activitats previstes, 40 estaran diri·
gides al públic infantil, que compta·
rà amb un espai propi. A més a més 
de la visita d’Auster, també tindran 
protagonisme l’italià Nani Bellestri·
ni, la britànica Mary Beard i la il·
lustradora siriana Gulnar Hajo. En 
total hi haurà 170 autors firmant.
 Joan·Pere Viladecans ha realitzat 
la imatge gràfica (foto) de la Setma·
na, que compta amb un pressupost 
d’uns 400.000 euros (la meitat  prové 
d’expositors i patrocini privat de la 
fira, i l’altra meitat, de diner públic) 
més 200.000 euros addicionals en 
intercanvis i publicitat. L’IRL també 
hi aporta 30.000 euros. H

DEL 8 AL 17 DE SETEMBRE 

Per primera vegada 
acudiran professionals 
estrangers a un nou 
espai de compra
i venda de drets

–¿Ha canviat la seva manera de 
fer teatre des que viu a França i di-
rigeix un teatre a París?
–Quan vivia al Quebec, la meva 
manera de treballar estava influ·
enciada pels Estats Units i les sè·
ries de televisió. Ara és més abs·
tracta, més depurada. També hi 
ha afectat la meva escriptura, que 
que ara és menys lírica.

–¿Quin és el seu pròxim repte?
–Em retrobaré amb una epope·
ia amb molts personatges que 
intenten conciliar la seva petita 
història particular amb l’esdeve·
nir de la gran història del nostre 
món. Però, aquesta vegada, sorti·
ré del cercle de la meva tribu. Dei·
xo aquest món àrab, del Líban i 
el Pròxim Orient, per entrar en 
la qüestió israeliana. Fins ara no 
m’hi havia atrevit mai perquè no 
em sentia legitimat. Però he deci·
dit llançar·me.

–Segueixi, segueixi.
–És la història d’una família opri·
mida per la història i transcor·
re entre Nova York, Berlín i Tel 
Aviv. L’espectacle gira al voltant 
d’una pregunta ¿Com convius 
amb l’enemic? Contràriament a 
tot el que he fet fins ara, he sentit 
la necessitat de respectar la llen·
gua original dels personatges. En 
aquesta història cap personatge 
parla en francès. He escrit en fran·
cès, com sempre faig, però he ha·
gut de traduir·la a l’hebreu, l’ale·
many, l’àrab i l’anglès i comptar 
amb actors que s’expressin en 
aquests idiomes. H
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CANTADA D’HAVANERES
del 21 al 27 de juliol

Data Hora Població Comarca Província Adreça Grup d’havaneres

21 juliol 20.00 TORREDEMBARRA TARRAGONÈS Tarragona Festival Roca Foradada PORT BO
21 juliol 22.00 IGUALADA ANOIA Barcelona FM a Sant Jaume Sesoliveres LA VELLA LOLA
21 juliol 23.00 FORNELLS DE LA SELVA GIRONÈS Girona Festa Major-Zona Esportiva LES ANXOVETES
22 juliol 21.00 LA SELVA DEL CAMP BAIX CAMP Tarragona Plaça PENJATS DE L’HAM
22 juliol 22.00 GUALTER NOGUERA Lleida Sta. Maria de Gualter ELS CREMATS
22 juliol 22.00 SANT FELIU DE GUÍXOLS BAIX EMPORDÀ Girona Pati Escola de Música LA TAVERNA
22 juliol 22.00 SANT FRUITÓS DE BAGES BAGES Barcelona Urb. La Pineda de Bages HAVANA XICA
22 juliol 22.00 TARRAGONA TARRAGONÈS Tarragona Serrallo PORT BO
22 juliol 22.30 VILASSAR DE MAR MARESME Barcelona Jardins Catalonia XARXA
23 juliol 22.00 LA BISBAL D’EMPORDÀ BAIX EMPORDÀ Girona Barri Sant Pol LES ANXOVETES
23 juliol 22.30 BRÀFIM ALT CAMP Tarragona A la pista OLLA BARREJADA
23 juliol 22.30 QUERALBS RIPOLLÈS Girona Plaça de la Vila NORAI
23 juliol 22.30 TARRAGONA TARRAGONÈS Tarragona Barri Maria Cristina SONS DE MAR
24 juliol 20.00 CANOVELLES VALLÈS ORIENTAL Barcelona Plaça Europa PORT VELL
24 juliol 20.00 L’ESCALA ALT EMPORDÀ Girona Càmping Punta Milà LA VELLA LOLA
24 juliol 21.00 MATARÓ MARESME Barcelona FM Les Santes VARIS GRUPS
25 juliol 20.00 LES PLANES D’HOSTOLES GARROTXA Girona Plaça Nova LES ANXOVETES
25 juliol 21.00 SALOU TARRAGONÈS Tarragona A la Pineda ULTRAMAR
25 juliol 22.00 COLL DE NARGÓ ALT URGELL Lleida Festa Major LA VELLA LOLA
25 juliol 22.00 SANT MIQUEL DE BALENYÀ OSONA Barcelona Plaça de l’Església PEIX FREGIT
25 juliol 22.30 XERTA BAIX EBRE Tarragona Plaça Major PENJATS DE L’HAM
27 juliol 12.00 PERALADA ALT EMPORDÀ Girona Claustre de Sant Domènec PORT BO
27 juliol 22.30 PARETS DEL VALLÈS VALLÈS ORIENTAL Barcelona Parc La Linera CAVALL BERNAT
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Ajuntament de
Cabrera de Mar

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Cabrera de
Mar, en sessió ordinària del dia 19 de
gener de 2017, va aprovar inicialment
la modificació puntual del POUM per
corregir un error en refondre l’antic
Peri de Can Serra.
L’esmentada modificació puntual es
sotmet a informació pública pel termi-
ni d’un mes comptat a partir de l’en-
demà de la publicació del present
Edicte en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Barcelona, termini durant el
qual les persones interessades po-
dran presentar davant l’Ajuntament
les reclamacions i els suggeriments
que creguin convenients.
Es fa públic als efectes procedents.
Segons la disposició addicional dese-
na del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, els terminis
per a la tramitació i la resolució defini-
tiva de les figures de planejament ur-
banístic i de gestió urbanística esta-
blerts per aquesta Llei s’amplien en
un mes, en cas que coincideixin total-
ment o parcialment amb el mes d’a-
gost.
Cabrera de Mar, 19 de juliol de 2017
Jordi Mir i Boix
Alcalde

xhibició salsera, di-
mecres a Barcelona,
de Rubén Blades i la

descomunal orquestra
(quins trombons, quins
timbals!) de Roberto Del-
gado, que durant quasi
tres hores van fer ballar –i
pensar– 3.000 especta-
dors al Poble Espanyol, on
el polifacètic artista pana-
meny presentava una gira
“d’adeu a la salsa”. “I és
que arriba un moment a la
vida que tens més passat
que futur... I comences a
organitzar-te”, va justificar-
se tan bon punt va haver

E

cantat la història d’aquest
“hijo del grito y la calle, de
la miseria y del hambre,
del callejón y la pena” ano-
menat Pablo Pueblo, una
de les cançons amb les
quals Blades va demostrar
ja fa dècades que la salsa
podia tenir sofisticació lite-
rària i fondària social.

El concert, salpebrat
amb referències continua-
des a altres mestres (Tito
Puente, Willie Colón, Ray
Barretto, Celia Cruz i Héc-
tor Lavoe, de qui va inter-
pretar una fabulosa El can-
tante), va ser, més que un
recorregut per la trajectò-
ria de Blades, un homenat-
ge enfervorit a la salsa
com a gènere, tot fent ren-

dir l’orquestra al màxim de
les seves possibilitats i
despatxant estrofes que
són petites grans lliçons
de vida. “Saliendo del hos-
pital, despues de ver a mi
mamá, luchando contra un
cáncer que no se puede
curar”, cantava, mentre la
gent ballava, a Amor y
control.

Al final, i abans dels bi-
sos, moment de Pedro Na-
vaja, durant la qual Blades
va exposar les sospitoses
semblances de l’inici de la
cançó amb el Thriller de
Michael Jackson i va reite-
rar que “la vida te da sor-
presas” (“pregúntenle a la
federación de fútbol”, va
etzibar). Un xou rodó.

La salsa, la vida
Rubén Blades
Poble Espanyol (Barcelona), 19 de
juliol
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Críticamúsica Guillem Vidal

La Setmana del Llibre en
Català (del 8 al 17 de se-
tembre a l’avinguda de la
Catedral de Barcelona)
ampliarà el rècord del
2016. Un dels 163 exposi-
tors es reservarà a la ven-
da d’obres d’autors cata-
lans traduïts a l’anglès, al
francès, a l’alemany i al
castellà (amb un màxim
de 15%). També se’n po-
dran veure, puntualment,
de traduïts a l’albanès, a
l’uzbek o al grec. És la res-
posta que donaran als tu-
ristes que, històricament,
s’interessaven per saber
què era aquella exposició
de llibres i que no en po-
dien comprar perquè eren
en català. Ara ja trobaran
un estand que els perme-
trà comprar-ne.

La 35a Setmana del lli-
bre en Català amplia la se-
va dualitat: si fins ara es di-
vidia en la fira (els exposi-
tors paguen pràcticament
el muntatge) i en el festival
literari que es desplega du-
rant deu dies, ara també
cobra una missió editorial

per impulsar que agents
d’arreu del món acordin
contactes de traducció i
edició amb diverses edito-
rials. L’Institut Ramon
Llull (IRL) ha fet coincidir
la visita de setze editors,
nou d’ells de públic adult
(de països com Rússia, Di-
namarca, Israel, els Estats

Units o Croàcia) i set de li-
teratura infantil i juvenil
(de Turquia, França, Ità-
lia, Alemanya o Polònia,
entre d’altres). Destaca el
perfil de públic infantil per
aprofitar la tirada del Fes-
tival de Bolonya, on Cata-
lunya va ser país convidat.
Per Manuel Forcano, di-

rector de l’IRL, fer-ho coin-
cidir permetrà comprovar
als editors la vitalitat dels
autors i els lectors a Cata-
lunya.

En els deu dies de la Set-
mana es presentaran fins
a 200 novetats literàries,
aspecte que demostra
com les editorials confien

en aquest aparador. Paul
Auster serà el convidat in-
ternacional especial de la
Setmana, que es completa
amb Nani Bellestrini, Ma-
ry Beard i Gulnar Hajo.

Trajectòria per a Cabré
La Setmana del Llibre en
Català donarà el 21è Pre-
mi Trajectòria a un dels
autors catalans més tra-
duïts arreu del món, Jau-
me Cabré. Joan Pere Vila-
decans ha elaborat un
quadre que rebrà l’escrip-
tor el 14 de setembre al
vespre i que també il·lus-
tra el punt de llibre.

Joan Sala, president de
la Setmana, celebra que
aquesta cada cop té pre-
sència institucional de
més zones de parla catala-
na. Enguany, n’hi ha d’An-
dorra, el País Valencià i les
Illes Balears. Falta encara
que l’Alguer i institucions
de la Franja s’hi vulguin
implicar. La Setmana, per
primer cop, ha hagut de
refusar expositors per fal-
ta d’espai. Les llibreries ja
donen escalf a l’activitat
des de dies abans fent apa-
radors només en català. ■

La Setmana del Llibre en Català vendrà traduccions d’autors catalans en altres
llengües, convidarà Paul Auster i premiarà Jaume Cabré per la seva trajectòria

Llibres per a turistes
J. Bordes
BARCELONA

Jaume Cabré, que recollirà el premi Trajectòria, en una imatge d’arxiu ■  ANDREU PUIG

L’IRL fa coincidir
la missió de
portar agents
literaris a
Catalunya amb
la Setmana
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LaSetmanadelLlibre enCatalà serà
l’aparadorde200novetats literàries
La fira premia la carrera de Jaume Cabré i rep Paul Auster com a convidat especial

NÚRIA ESCUR
Barcelona

Manuel Forcano, direc
tor de l’Institut Ramon
Llull, va citar Plini el

Vell per recordarnos que l’es
sencial és una altra cosa: “Comp
tem els dies quan els hauríem de
pesar”. I, preparats per pesar
aquests dies que, entre el 8 i el 17
de setembre, acolliran la que serà
l’edició número 35 de la Setmana
del Llibre en Català, hi havia el
conseller de Cultura de la Gene
ralitat de Catalunya, Lluís Puig
Gordi, acabat de nomenar; l’as
sessor de Presidència de l’ICUB,
Xavier Marcé; el director de
l’Institut Ramon Llull, Manuel
Forcano; el director territorial de
CaixaBank a Barcelona, Jordi
Nicolau; la presidenta de l’Aellc,
Montse Ayats, i Joan Sala, pre
sident de la Setmana, juntament
amb altres representants del
sector.
La cita, com mana la tradició,

serà a l’avinguda de la Catedral
de la ciutat, organitzada per l’As
sociació d’Editors deLlenguaCa
talana. Un total de 163 expositors
repartits en 62mòduls (de fet, no
hi ha prou estands per a tots els
que n’han sol∙licitat un). I, per
primera vegada, es dedicarà un

mòdul (gestionat per la llibreria
Laie) de venda d’obres d’autors
catalans en traduccions d’altres
llengües.
Per a l’edició del 2017 s’han

programat més de duescentes

activitats a desenvolupar en tres
escenaris del recinte.
Es posaran a la venda 200 no

vetats editorials i 500 capçaleres
de revistes i premsacomarcal, i es
donarà pas a la sisena edició del
Making Catalan Literature Tra
vel for Internacional Publishers
and Agents gràcies a la col∙labo
racióde l’InstitutRamonLlull. És
a dir, una mena de saló de com
pravenda de drets.
Tres noms de prestigi aparei

xen de manera especial a la pro
gramació: Jaume Cabré, Joan
Pere Viladecans i Paul Auster.
L’escriptor i guionista JaumeCa
bré (un dels escriptors en llengua
catalana més internacionalitzat)
serà guardonat amb el 21è premi

Trajectòria (l’any passat va reca
lar en Jaume Plensa), una cir
cumstància que va rebre amb evi
dent sentit de l’humor: “Quan
veig elnomdelpremi séquecom
pleixo un requisit essencial: fa
molt temps de tot!”.
JoanPere Viladecans ha estat

l’artista col∙laborador encarregat
d’elaborar l’obra que il∙lustra
aquesta pròxima edició de la
Setmana. “M’il∙lusiona pensar
que aquesta obra anirà a parar a
mans de Jaume Cabré, que és un
dels escriptors que més admiro”,
va explicar el pintor i gravador.
També serà convidat especial
l’escriptor Paul Auster, que re
cala a Barcelona el dia 9 de
setembre.
La Setmana, que parteix amb

un pressupost de 390.000 euros
–s’ha incrementat respecte al de
l’any passat–, serà l’escenari ideal
per lliurar alguns premis literaris
i per presentar novetats editori
als de la tardor, entre les quals 4 3
2 1, de Paul Auster; El més i el
menys, d’Erri de Luca; Això no és
Amèrica, de Jordi Puntí, i L’em
perador, de Jordi Coca.c

INMA SÁINZ DE BARANDA

Montse Ayats, XavierMarcé, Lluís Puig, Joan Sala, Jordi Nicolau iManel Forcano a la presentació

La passió del conseller
]“Vincradicalmentapassio
nat, comproposaelvostre
eslògan”,vaanunciarelcon
sellerdeCulturade laGene
ralitatdeCatalunya,Lluís
PuigGordi, acabatdenome
nar,en laquehaestatunade
lessevesprimeresaparicions
comatal.Puigva insistiren la
necessitatdeveure laSetma
nadelLlibreenCatalàcom
unagran inversió, iva fer
bromaambla impossibilitat
de fercertespromesesa llarg
termini: “Nopucperquè

nomésemqueden73dies...
Hipensonomésde llevarme.
Ielsconfessoquenoheestat
mai tanpocpropietari
de lamevaagendacomara
mateix”.
CoincidintamblaSetmana,
41 llibreriesdeBarcelona
disposaranels seusaparadors
atalldepromoció.Hihaurà
exclusivament títolsencatalà
i s’hi inclouràelcartell “Apas
siona’t”amblareproducció
de l’obra fetaespecialment
perJoanPereViladecans.

El certamen dedicarà
unmòdul de venda
d’obres d’autors
catalans en les seves
traduccions
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L’associacióACAB i laTau
la per a la prevenció dels

trastorns alimentaris hanaconse
guituncompromísdeSalut iCon
sum per reformar
les seves lleis, de
manera que puguin
perseguir l’apologia
de l’anorèxiaa inter
net. PÀGINA 26

LA SEGONA

Una jornada daliniana

DALÍ va ser enterrat al seu TeatreMuseu de
Figueres, igual que Sert descansa a la cate
dral de Vic al costat dels seusmurals i com
Gaudí reposa a la cripta de la Sagrada Famí

lia de Barcelona. Tots tres van voler ser sepultats a peu
d’obra, per formarne part i per sentirse entesos enmig
de les seves creacions. Però només en el cas deDalí es
van reviure després de la sevamort situacions pròpies
de la seva vida, inqüestionablement surrealistes. Escenes
singulars, que inclouen des d’unamanifestació d’adoles
cents de l’institut figuerenc demanant a critsEl gran
masturbador (la seva obramestra), a una exhumació
del cadàver per extreure’nmostres d’ADN a instàncies
d’una jutgessa deMadrid al bell mig del teatre.
L’obtenció de la citadesmostres es va produir ahir a la

nit almuseu, després que una politja aixequés una llosa
de pedra de tona imitja. La intervenció es va fer gairebé
en la intimitat, amb la policia tallant els carrers del vol

tant, davant l’allau de periodistes arribats a la localitat,
als quals es van afegir curiosos, entre els quals no van
faltar grups de ciutadans protestant per la decisió judi
cial, atès que la que diu que és filla del pintor no ha apor
tat cap provamínimament convincent davant els tribu
nals. Amés, qualsevol coneixedor de la vida deDalí sap
que el seumanifest desinterès pel sexe femení fa impro
bable una paternitat.
Davant aquest despropòsit, l’únic consol és que l’ex

tracció d’unamostra genètica resulta un homenatge a
qui va dur a terme tota una exposició d’olis inspirats en
la troballa de l’ADN a la galeria Knoedler deNova York
(1963). I que va aconseguir reunirse al seu hotel deMan
hattan amb els seus descobri
dors,Watson i Crick. Figueres
va viure ahir una jornada dali
niana, amb unmuseu convertit
en un dipòsit de cadàvers.

v

Els responsables de l’Ibsta
ge, el curs de ballet que se

celebra cada agost aBarcelona, es
llancenacrearelBalletdeCatalu
nya i la seva respec
tiva Acadèmia, un
ambiciós projecte
que aspira en el fu
tur a ser considerat
nacional. PÀGINA 32

v

A la Setmana del Llibre en
Català, que se celebrarà

aquest any del 8 al 17 de setembre a
l’avinguda de la Catedral de Barce
lona i que serà l’apa
radorde200novetats
literàries, hi hauràun
convidat molt espe
cial: l’escriptor Paul
Auster.PÀGINA36

v

La vaguetat amb què David
Davis, el ministre britànic

del Brexit, està duent a terme les
negociacions exaspera la UE.
Acaben de conclou
re quatre dies de re
unions a Brussel∙les
i Londres continua
sense comprome
tre’s a res. PÀGINA 3

v

“Delmeupareheaprèsaser
honrat”, va dir Gorka Villar

(42)fatresmesosenunaentrevis
ta. El jutge Santiago Pedraz ha
decretat presó in
condicional sense
fiança per a tots dos,
detingutsdimartsen
una operació anti
corrupció. PÀGINA 45

v

Mediterrani
en comú
Els alcaldes de Barcelona,
Ada Colau, i València, Joan
Ribó, firmen un acord de
col∙laboració, acompanyat
d’unmanifest, per pressionar
el Govern espanyol a moure’s
de les seves posicions centra
listes i mirar cap a l’arc me
diterrani, que requereix
infraestructures necessàries
i llargament postergades.

L’altra agenda del dia Obres a les rondes

QuanSoraya SáenzdeSantamaría va rebre l’encàr
rec del president delGovern espanyol d’assumir
la gestió de la qüestió catalana, la vicepresidenta
va redoblar els seus viatges aCatalunya i fins i tot

es va instal∙lar enundespatx de laDelegació delGovern
central aBarcelona. Elsmesos vanpassant i, encara que
sense resultats polítics, Santamaríamanté els contactes
amb representants de la societat civil i empresaris aCata
lunyamalgrat queno estiguin en l’agendapública. Ahir,
mentreMarianoRajoy inaugurava solemnement el para
dor delConvent delRoser aLleida, la vicepresidenta esta
va aPalausolità i Plegamans, a la seude lamultinacional
tèxtilMango, propietat d’IsakAndic. També l’agenda
pública del president de laGeneralitat obviava una cita
destacable: undinar en elCercle del Liceu, al qual va anar
acompanyat de la seva esposa, en què vanparticipar gai
rebéun centenar de socis que van seguir expectants les
seves explicacions sobre el futur del procés sobiranista.

Les obres de cobertura d’un petit tram de la ronda
de Dalt, avançades uns dies respecte al calendari
marcat inicialment, van agafar ahir per sorpresa,

en hores puntes de trànsit, milers de conductors que fan
servir la via de circumval∙lació de Barcelona. És tradició
que els mesos de juliol i agost s’utilitzin per efectuar les
principals obres a les grans ciutats aprofitant un descens
de la circulació en els accessos i sortides que, tot i això, en
els últims temps, com a conseqüència dels canvis en els
hàbits vacacionals de bona part de la població, és menor
que fa unes dècades, quan es produïa un èxodemassiu
de visitants i una disminució molt notable de l’activitat
laboral. Per aquest motiu, els responsables de programar
aquestes obres estiuenques –que en el cas de la cobertura
de la ronda ni tan sols convencen els veïns dels barris
afectats– haurien de tenir molt en compte les molèsties
que aquestes intervencions poden provocar, sobretot
pel que fa a la determinació dels horaris de feina.
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INTERNACIONAL

La nova Ucraïna
El president de la República
Popular de Donetsk, Aleksandr
Zakhartxenko, ha anunciat la
creació d’un nou Estat indepen
dent, de nomMalorossiya, al
qual convida a unirse la resta
del territori ucraïnès, per con
siderar que Ucraïna s’ha des
acreditat a si mateixa. PÀGINA 10

POLÍTICA

Les restes de Queipo
L’alcalde de Sevilla busca
la manera d’exhumar el cos
del general colpista. PÀGINA 18

EDITORIALS

Els temes del dia
El nou paper de la República
Islàmica de l’Iran a l’Orient
Mitjà, i les dades que indiquen
que Catalunya ha recuperat
els nivells de generació de
riquesa dels anys previs a la
crisi econòmica. PÀGINA 20

OPINIÓ

La prima línia Trump
La terminologia violenta que fa
servir el president dels EUA,
Donald Trump, podria ser el
punt de partida d’actes de força
més explícits, tal com adverteix
Ian Buruma al seu article: “Un
representant de l’Associació
Nacional del Rifle va instar els
televidents a lluitar contra les
‘mentides’ dels principals mit
jans de comunicació amb ‘el
puny tancat de la veritat’. Una
vegada més, l’amenaça és velada
tan sols per cobrirse per les
proteccions constitucionals de
llibertat d’expressió”. PÀGINA 21

TENDÈNCIES

Prevenir l’alzheimer
Determinats hàbits de vida
redueixen ostensiblement
el risc d’alzheimer. PÀGINA 27

CULTURA

La gesta del Canal
El director Christopher Nolan
ha hagut de refutar una vegada
i una altra qualsevol lectura
política deDunkerque, la seva
última pel∙lícula, on narra amb
poques paraules i molta acció
l’heroica operació de rescat
del cos expedicionari britànic
el 1941. PÀGINA 38

ESPORTS

L’hora deMbappé
Obligat a deixar marxar aMo
rata al Chelsea, el Reial Madrid
redobla ara els esforços per
contractar el davanter del
MònacoMbappé, pel qual
s’espera una oferta astronòmica
que exigirà posar sobre la taula
els 80milions rebuts perMora
ta, als quals caldrà afegir uns
quants milions més. PÀGINA 51

ECONOMIA

Dret a desconnectar
El grup AXA ha reconegut el
dret dels treballadors, un cop
finalitzada la seva jornada de
treball, a tenir el mòbil apagat i
no contestar correus electrònics
ni cap altra mena demissatges
professionals. PÀGINA 56



CATALUÑA

Del 8 al 17 de septiembre, la avenida de la Catedral acogerá la Setmana 
del Llibre en Català, la puerta de entrada a la nueva temporada editorial

La feria de las 200 novedades

La Setmana del Llibre en Català se 
consolida como la gran puerta de 
entrada a la temporada literaria y 
da pasos para convertirse en un 
salón del libro de referencia. Ayer 
anunció que durante su celebra-
ción, del 8 al 17 de septiembre, las 
editoriales catalanas presentarán 
más de 200 novedades para el 
otoño, con nombres que van de 
Paul Auster a Erri de Luca, Jordi 
Coca, Jordi Puntí, Suso de Toro, 
Martí Domínguez o Rafael Vallbo-
na, entre muchos otros. «Volve-
mos a batir nuestros récords y 
volvemos a ser un poco más gran-
des, con tres vías diferentes de 
explotación, la de feria editorial, 
la de festival literario y la de mer-
cado para traducciones», aseguró 
ayer Joan Sala, director de la se-
mana.

La avenida de la Catedral volve-
rá a ser el espacio escogido para el 
evento, aunque empieza a que-
darse un poco pequeño. Alberga-
rá 163 expositores en 62 módulos, 
pero han tenido que dejar fuera a 
muchas peticiones, algo que no 
ocurría otros años. Además, se 

organizarán 250 actividades para-
lelas, con tres escenarios habilita-
dos, para realizar desde fi rma de 
libros a lecturas, conferencias, 
actuaciones, etc. Este año toda la 
actividad infatil y juvenil tendrá 
escenario propio donde se reali-
zarán unas 40 actividades para los 
más pequeños. El presupuesto de 
esta edición crece y llega a los 
400.000 euros.

Este año, el premio Trayectoria 
recaerá en el escritor Jaume Ca-
bré, que recibía con alegría la 

noticia. «Hace más de 50 años de 
la primera vez, que yo recuerde, 
que empecé a escribir un texto 
con conciencia estilística; y hace 
45 que por primera vez vi publica-
do un cuento mío. Me hace mu-
cha ilusión que se me conceda 
este premio, sobre todo porque 
me siento muy bien acompañado 
por los poetas, traductores, narra-
dores y ensayistas que ya lo han 
recibido», manifestó Cabré. Joan 
Pere Viladecans ha diseñado el 
premio de este año, que servirá 
también para ilustrar el merchan-
dising de la Setmana. «Cabré es 
uno de los escritores que más 

admiro, así que la alegría es doble 
por poder hacer algo así», senten-
ció ayer Viladecans.

La gran novedad de este año es 
que se habilitará un estand, orga-
nizado por la librería Laie, en el 
que se venderán traducciones de 
autores catalanes. «El año pasado 
nos dimos cuenta que atraíamos 
la atención de muchos turistas, 
pero no encontraban nada para 
ellos. Aquí econtrarán traduccio-
nes al inglés, francés, alemán, 
italiano y a lenguas más minori-
tarias», aseguró Sala. Además, 
comisionada por el Institut Ra-
mon Llull y dentro de la idea de 

Carlos SALA- Barcelona internacionalizar el evento, tam-
bién se organizarán encuentos 
entre editores y agentes extranje-
ros con profesionales locales, en 
busca de expandir el mercado de 
la cultura catalana. Bajo el lema 
«Making Catalan Literature Travel 
for International Publishers and 
Agents», llegarán a la feria 16 edi-
tores de 14 países. «Recibimos 
más de 60 peticiones para partici-
par en estos actos de todo el mun-
do, así que tuvimos que ser muy 
selectivos y demuestra el interés 
que hay por la cultura catalana y 
su gran diversidad», dijo Manuel 
Forcano, director del IRL.

Una de las pasadas ediciones de la Setmana, cuando todavía los módulos eran de madera

POR PRIMERA VEZ 
HABRÁ UN MÓDULO 
CON TRADUCCIONES 
A OTRAS LENGUAS DE 
AUTORES CATALANES
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PAUL AUSTER, 
ESTRELLA 
INVITADA

El escritor 
norteameri-
cano Paul 
Auster será el 
invitado 
especial de 
esta 35 
edición de la 
Semana del Libro en 
Catalán. Vendrá para 
presentar su nueva 
novela, «4 3 2 1», que 
edita Edicions 62. La 
novela explica la vida 
de Archie Ferguson, un 
hombre que vivirá 4 
vidas paralelas y con 
ello dibujará un certero 
fresco de la historia 
reciente de los Estados 
Unidos.

El TNC llega a 
los 113.556 

espectadores 
en la 

temporada 
2016/17

Un total de 113.556 espectadores 
han acudido al Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) durante la tem-
porada 2016-2017 y otros 9.974 
han visto las funciones de los 
cuatro espectáculos que han gira-
do por teatros catalanes, del resto 
de España y de Francia, según 
informó ayer la institución. Con 
una ocupación media del 85 por 
ciento, 15 de los 26 espectáculos 
programados obtuvieron una 
ocupación por encima del 90 por 
ciento, lo que supone que por 
segundo año consecutivo el TNC 

R.B.- Barcelona cierra la temporada con más de 
un 80 por ciento de ocupación.

Sin embargo, en números glo-
bales, han descendido los espec-
tadores, puesto que los datos de 
la temporada 2015-2016 indican 
que hubo unos 127.000 y la ocu-
pación media fue del 91 por cien-
to, cuatro puntos más que en la 
2014-2015. El espectáculo más 
visto de la temporada, con 24.688 
espectadores, fue «La senyora 
Florentina i el seu amor Homer», 
de Mercè Rodoreda, dirigida por 
Sergi Belbel y con Mercè Sampie-
tro de protagonista.

De la Sala Gran, con una media 

de ocupación del 89 por ciento, 
también destacaron «Molt soroll 
per no res», un Shakespeare con 
traducción de Salvador Oliva, 
adaptación de Marc Artigau, 
Manu Guix y Àngel Llàcer, que 
contó con 20.741 espectadores, 
mientras que otro Shakespeare, 
«Ricard III», con traducción de 
JoÁn Sallent, dramaturgia de Lluï-
sa Cunillé, y dirección de Xavier 
Albertí, tuvo 20.245 espectado-
res.

 En la Sala Petita, con una media 
de ocupación del 75 por ciento, la 
obra más vista fue «A tots els que 
heu vingut», de Marc Rosich, con 

un total de 5.893 espectadores, y 
en la Sala Tallers, con una ocupa-
ción media del 75 por ciento, el 
espectáculo que más triunfó fue 
«Els perseguidors de paraules», de 
Marc Artigau, visto por 2.434 per-
sonas.

Respecto del número de abona-
dos, el TNC, dirigido por Xavier 
Albertí, informó de que la tempo-
rada supera por segundo año 
consecutivo el récord histórico, 
con 4.613, y avanza que de cara a 
la temporada 2017-2018 ya se 
cuenta con 4.194 abonados, por 
lo que «se espera superar de nue-
vo el récord».
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Un escriptor de fama mundial
com Paul Auster i un autor català
de ressò internacional com Jaume
Cabré són els dos noms més des-
tacats de la 35a edició de la Setma-
na del Llibre en Català, que se ce-
lebrarà del 8 al 17 de setembre a
l’avinguda de la Catedral de Bar-
celona. El nord-americà presen-
tarà el seu nou llibre durant un
certamen que reconeixerà la tra-
jectòria del responsable d’obres
com Senyoria, La Teranyina, Les
veus del Pamano i Jo confesso.

La Setmana tindrà 163 exposi-
tors –144 segells editorials, 13 lli-
breries, 2 distribuïdores i 4 insti-
tucions–, 13 més que l’any passat.
«I hem hagut de refusar algunes
peticions perquè ja no hi havia
més espai», va apuntar ahir Joan
Sala, president d’un projecte que
combina la faceta de mercat –amb
estands on es poden comprar lli-
bres i revistes en català– i de festi-
val, amb un total de 250 activitats
entre presentacions, xerrades, iti-
neraris i altres propostes, adreça-
des als adults i als infants. 

Paul Auster presentarà la seva
darrera novel·la, 4, 3, 2, 1, que en
català publicarà Edicions 62, el
dia 9 de setembre (12 h) a l’audi-
tori del Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya. Altres noms des-
tacats seran els d’Erri de Luca,
amb El més i el menys (Bromera);
Jordi Puntí, amb Això no és Amè-

rica (Empúries); Suso del Toro,
amb Per Catalunya (Gregal); Ra-
fael Vallbona, amb La casa de la
frontera (Edicions 62). També
passaran per la Setmana del Lli-
bre en Català autors reconeguts
internacionalment com Mary
Beard, un referent en la divulgació
de la història de l’antiga Roma, i
Nani Bellestrini, que en la visita
anterior va reunir quatre-centes
persones i ara torna convidat per
l’editorial manresana Tigre de pa-
per, que li ha publicat Carbonia.

Setze agents estrangers
Una de les principals novetats de
la Setmana és la inclusió dins de
la seva programació de la visita

d’editors i agents literaris estran-
gers que des de fa sis anys organit-
za l’Institut Ramon Llull per donar
a conèixer la literatura catalana.
Enguany, la iniciativa portarà set-
ze persones a la ciutat d’arreu del
continent europeu i altres punts
com el Brasil i els Estats Units, que
establiran contacte amb escrip-
tors, traductors i altres membres
de la comunitat editorial. «Vam
rebre més de seixanta sol·lici-
tuds», va explicar Manel Forcano,
director de la institució.

La necessària mirada cap a l’ex-
terior també és l’argument d’una
altra iniciativa que s’estrena en-
guany: un estand on només es
vendran llibres d’autors catalans

traduïts a altres llengües. Per im-
pedir que es convertís en un espai
amb clara majoria de títols en cas-
tellà, la producció en aquest idio-
ma no superarà el 15 % del total.
La resta seran obres en anglès,
francès i alemany, principalment,
i autèntiques rareses com les tra-
duccions a llengües com l’uzbek,
el grec i l’albanès.

25 anys d’Angle Editorial
La Setmana també és un espai per
a celebracions com les noces d’ar-
gent que commemorarà el segell
d’origen manresà Angle Editorial.
La firma fundada per Eudald To-
masa el 1992 també presentarà la
novel·la guanyadora del Premi Pi
i Soler, Les quatre vides de l’oncle
Antoine, de Xavier Aliaga.

La Setmana té un pressupost de
390.000 euros, segons va explicar
Joan Sala, que es reparteix a parts
iguals entre la fira (expositors) i el
festival (activitats). «A aquesta xi-
fra hem de sumar la publicitat que
fan els patrocinadors, que podem
xifrar en 200.000 euros més», va
apuntar el president del certa-
men. Per la seva part, l’Institut Ra-
mon Llull destina 30.000 euros a
la visita dels agents i editors es-
trangers. La programació com-
pleta de les activitats, inclosos els
itineraris literaris que cada any te-
nen molta acceptació, es donaran
a conèixer en el transcurs dels
propers dies a la pàgina web.

TONI MATA I RIU BARCELONA

La Setmana del Llibre en Català porta
Paul Auster i reconeix Jaume Cabré
El certamen se celebrarà del 8 al 17 de setembre a Barcelona amb 163 expositors i 250 activitats

LUCÍA BLANCO/ACN

Joan-Pere Viladecans ensenya l’obra que es lliurarà a Jaume Cabré

LES CLAUS

Les xifres augmenten i
s’incorporen espais
 L’estabilització de la cele-
bració de la Setmana a l’avin-
guda de la Catedral ha permès
millorar les xifres edició rera
edició. Enguany, hi haurà dos
espais interiors: el Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Catalunya
i el Casal del Metge. L’organit-
zació ja es planteja com es pot
fer per continuar creixent.

Una fira, un festival i l’ho-
ritzó de crear un saló
 A la Setmana, el públic pot
comprar llibres i participar en
xerrades i presentacions, en-
tre d’altres activitats. El se-
güent, i decisiu, pas és conver-
tir el certamen en un Saló del
Llibre on el sector professio-
nal pugui comprar i vendre
drets d’autor. De moment, en-
guany es conviden agents i
editors estrangers.

La internacionalització de
la literatura catalana
 Diu Joan Sala, president de
la Setmana, que gairebé sense
voler-ho s’ha anat confeccio-
nant una edició molt interna-
cional. No només es guardona
Jaume Cabré, un autor molt
traduït, sinó que es crea un es-
tand amb traduccions d’obres
catalanes a altres llengües. Els
turistes ja tenen un lloc dins la
Setmana on remenar i triar.

Chester Bennington, vocalista
de Linkin Park, va morir ahir als
41 anys. Segons el portal TMZ,
que cita fonts policials, Benning-
ton es va penjar en una residència
privada de Palos Verdes Estates, a
prop de Los Angeles. La seva mort
s’està investigant com a aparent
suïcidi. Casat en dues ocasions i
amb sis fills, el cantant va tenir
problemes amb les drogues i l’al-
cohol durant anys i va confessar
haver considerat el suïcidi des-
prés d’haver rebut abusos quan
era nen. Chester tenia una relació
molt propera amb Chris Cornell,
el cantant de Soundgarden, que
també va aparèixer penjat el maig
passat. Precisament ahir Cornell
hauria fet 53 anys. Linkin Park és
una de les bandes de rock alterna-
tiu nord-americanes més recone-
gudes de les últimes dècades. Ahir
la banda publicava el videoclip de
Taking to Myself.

REDACCIÓ LOS ANGELES

Troben mort als
41 anys Chester
Bennington,
vocalista del
grup Linkin Park

L’Ajuntament de Manresa va
aprovar ahir dijous, per unanimi-
tat, la concessió del títol de Man-
resà Il·lustre al periodista Josep
Maria Planes (1907-1936). Va des-
tacar que «Planes va ser un perio-
dista excepcional que fou assassi-
nat per un escamot de la FAI a la
carretera de la Rabassada amb
només 29 anys». L’acte probable-
ment es farà el 14 de setembre.

El reconeixement a Josep Maria
Planes arriba un any després que
un grup d’entitats, entre les quals
la Demarcació Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes, s’aple-
guessin en una comissió per de-
manar al consistori que recone-
gués el periodista com a Manresà
Il·lustre, el màxim honor de la ciu-
tat. La petició es va presentar el
2016 coincidint amb el 80è aniver-
sari de la seva mort i amb l’aval de
254 signatures. L’objectiu de la
proposta era «rescatar de l’oblit un
professional excepcional, pioner

del periodisme d’investigació a
Catalunya», segons es destaca en
l’acord pres ahir.  En nom de la Co-
missió Planes va intervenir el pe-
riodista de Regió7 i president de
la Demarcació Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, Enric Badia, que va dee-
tacar «la saviesa literària» del pe-
riodista, el seu arrelament a la ciu-
tat i als mitjans i el seu prestigi en
el món del periodisme i la cultura
de la Barcelona dels anys 20 i 30.

La Comissió Josep Maria Pla-
nes va prendre el compromís de
celebrar l’Any Planes (2016-2017)
amb un programa per reivindicar
la vida i obra del periodista. L’Any
Planes es va inaugurar el 2de juny
del 2016 amb el lliurament del
IV Premi Josep M. Planes de pe-
riodisme i és previst que es tanqui
el 14 de setembre amb l’acte so-
lemne de col·locació del quadre
de Planes a la Galeria de Manre-
sans Il·lustres i el lliurament del
premi Josep M. Planes 2017.

REDACCIÓ MANRESA

Josep Maria Planes entrarà a
formar part el setembre de la
Galeria de Manresans Il·lustres
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❘ LLEIDA ❘ La plataforma El Parc 
és Nostre, de vecinos del barrio 
de Camp d’Esports de Lleida, 
tiene previsto presentar una 
moción en el pleno de la Paeria 
de la semana que viene para re-
clamar la retirada del proyecto 
del Parc de les Arts –previsto 
en el solar de la calle Alcalde 
Pujol– y la puesta en marcha de 
un proceso participativo para 
tratar sobre equipamientos pú-
blicos en el barrio en un futuro 
próximo. Representantes de es-
ta plataforma se entrevistaron 
ayer con el alcalde, Àngel Ros, 
y el responsable de Urbanismo 
de la Paeria, Fèlix Larrosa, pa-
ra plantearles su oposición a 
“un proyecto que contempla 
la privatización de una parte 
del solar público con un equi-
pamiento privado de en torno 
a 14.000 metros cuadrados de 
techo edificable, que podría ser 
un centro sanitario privado, 
lo que supondría un volumen 
de tráfico y movimientos que 
al final empeoraría la calidad 
de vida del barrio”. Además, 
consideran “totalmente im-
posible aceptar una concesión 
de 50 años” –como prevé el 
proyecto–, “ya que nadie de 
nosotros ni nuestros hijos ve-
rán la recesión del edificio a 
manos públicas”. La platafor-
ma cree que el proyecto “es un 
problema político, fruto de una 
voluntad política errónea, por 

lo que pediremos un acuerdo 
también político que revierta 
este problema en torno a un 
proyecto que no cuenta con el 
apoyo de los vecinos”.

Por su parte, el teniente de 
alcalde Fèlix Larrosa explicó 
que “el equipo de gobierno 
municipal tiene la voluntad 
de hacer un parque público de 

11.000 metros cuadrados con 
una inversión importante, un 
alto valor medioambiental y 
con un contenido de carácter 
cultural y creativo”. Larrosa  
aseguró que “queremos impul-
sar el proyecto partiendo de 
la base de la obtención de una 
financiación complementaria” 
y recordó en este sentido que 
“el proyecto fue aprobado en el 
pleno municipal de abril con 14 
votos a favor y 8 abstenciones, 
entre ellas las de CiU y Els Co-
muns”. La Paeria ha ampliado 
hasta el 1 de agosto el período 
para alegaciones, que ya han 
presentado la plataforma y 
CiU, ERC, CUP y Comuns.

FINANCIACIÓN

La Paeria quiere impulsar 
el parque “con obtención 
de una financiación 
complementaria” 

Moción contra el Parc de les 
Arts en el pleno de la Paeria
Vecinos de la plataforma opositora piden al alcalde que retire el 
proyecto || Amplían el plazo de alegaciones hasta el 1 de agosto

URBANISMO REUNIÓN

Manifestación de la plataforma vecinal el pasado 27 de junio.

ÓSCAR MIRÓN ACN
❘ BARCELONA ❘ El escritor Jaume 
Cabré (Barcelona, 1947) re-
cibirá el 21 Premi Trajectòria 
de la Setmana del Llibre en 
Català, en una edición en que 
Paul Auster será invitado es-
pecial. Bajo el lema Apassio-
na’t, 144 sellos editoriales re-
partidos en 163 expositores 
participarán en la 35 edición 
del certamen, del 8 al 17 de 
septiembre en la avenida de 
la Catedral de Barcelona. En 
total, se presentarán más de 
200 novedades editoriales 
y tendrán lugar 250 actos 
para todos los públicos. Por 
primera vez, entre la sesen-
tena de módulos habrá uno 
de autores catalanes tradu-
cidos a otras lenguas, entre 
estas, el castellano. También 
se celebrará la sexta edición 
del Making Catalan Litera-
ture Travel for International 
Publishers and Agentes, con 
el  Institut Ramon Llull. La 
Setmana es el gran escena-
rio de la presentación de la 

programación literaria en ca-
talán a partir del otoño y las 
editoriales aprovechan para 
avanzar allí sus novedades. 
Así, el norteamericano Paul 
Auster presentará 4 3 2 1 
(Ed. 62), Erri de Luca El més 
i el menys (Bromera), Jordi 
Coca L’emperador (Comane-
gra), Barcelona, viatge a la 
perifèria criminal – Antolo-
gía de varios autores (Crims.
cat) o el Premi Sant Joan La 
casa de la frontera de Rafael 
Vallbona, entre otros. 

Jaume Cabré. 

Cabré, distinguido 
en la Setmana del 
Llibre en Català

LITERATURA PREMIOS

Ensayo abierto de ‘Wetfloor’, de Cristina Solé

❘ TÀRREGA ❘ La plaza Major de Tàrrega acogió el miércoles un 
ensayo abierto de la obra de teatro gestual Wetfloor, que la 
compañía Cris_is estrenará en FiraTàrrega. Se trata de la 
primera producción en solitario de la clown Cristina Solé. 

Arte y vino en una exposición dedicada a Guinovart

❘ AGRAMUNT ❘ El Espai Guinovart ha organizado una visita, 
acompañada de una cata de vinos, a las bodegas Jean Leon 
y a la galería Palmadotze de Vilafranca del Penedès. El mo-
tivo es visitar la exposición El minotaure del laberint, de 
Josep Guinovart, organizada con motivo del Any Guinovart.

Ruta conjunta para difundir románico y ‘falles’

❘ ERILL LA VALL ❘ El Centre del Romànic de la Vall de Boí estrena 
hoy una nueva ruta guiada para dar a conocer conjuntamente 
las iglesias románicas de La Vall de Boí y la fiesta de falles. 

Exposición sobre patrimonio en el Palau Robert

❘ BARCELONA ❘ Los jardines del Palau Robert de Barcelona aco-
gen hasta el 11 de septiembre la exposición Monumenta 25 
anys sobre la preservación del patrimonio arquitectónico 
catalán. Incluye fotografías del Castell del Remei y Florejacs.

FIRATÀRREGA

EUROPA PRESS
❘ BARCELONA ❘ El nuevo conseller 
de Cultura de la Generalitat, 
Lluís Puig, afirmó ayer en Bar-
celona que se siente “con la 
tranquilidad de la posesión de 
la razón” en el caso del litigio 
por el arte de Sigena. El próxi-
mo martes, 25 de julio, vence 
el plazo dado por la magistrada 
del juzgado número 1 de Hues-
ca para que la Generalitat in-
forme del plan del traslado de 
las 44 obras reclamadas –que 
se conservan desde hace dé-
cadas en el Museu de Lleida–, 
mientras que el día 31 como 
máximo deben entregarse de 
vuelta al monasterio oscense. 
Puig avisó de que su departa-
mento está también pendiente 
de resoluciones sobre el caso: 
“Me gustaría pensar que an-

tes del 31 se pronunciarán más 
resoluciones porque la razón 
que sentimos que nos ampara 
no tiene plazos”. De hecho, la 
sentencia de la jueza, de abril 
de 2015, está recurrida ante la 
Audiencia Provincial de Hues-

ca, que aún no se ha pronun-
ciado. Sí que lo ha hecho admi-
tiendo finalmente la persona-
ción en el caso del Consorci del 
Museu de Lleida. Puig destacó  
que la Audiencia oscense “por 

primera vez reconoce que en 
el caso tenía que intervenir el 
Consorci, que es realmente el 
propietario de las obras que 
se reclaman”. “Hasta ahora 
nunca habían querido atender 
a razonamientos. Ha sido siem-
pre un proceso dirigido contra 
la persona responsable de la 
conselleria de Cultura, y nos 
alegra que se empiecen a poner 
las cosas en orden”, añadió. El 
ayuntamiento de Villanueva de 
Sigena ya ha recurrido ante la 
Audiencia que se acepte como 
parte al Consorci. En cualquier 
caso, Puig comentó que la Ge-
neralitat está amparada por la 
legislación catalana de protec-
ción del patrimonio, de modo 
que no se variará el posiciona-
miento y se agotarán todas las 
posibilidades.

Puig espera resoluciones sobre 
Sigena “positivas” antes del día 31
El conseller está “con la tranquilidad de la posesión de la razón”

PATRIMONIO LITIGIO

ADMISIÓN DEL CONSORCI

Puig expresa su alegría por 
la admisión por primera 
vez en el caso del Consorci 
del Museu de Lleida 
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■ Les excavacions d’aquest estiu
al jaciment d’Empúries han posat
al descobert les restes d’un ente-
rrament, segons un comunicat di-
fós ahir pel Departament de Cul-
tura, que apunta que pot pertan-
yer als campaments romans an-
teriors a la creació de la ciutat.

El comunicat de la Generalitat
diu : «Destaca la troballa, dins del
reompliment d’una d’aquestes
sitges, de restes d’un enterrament
i evidències de rituals efectuats
prèviament a la inutilització
d’aquestes estructures d'emma-
gatzematge».

Els treballs s’han fet en un sec-
tor previ a la creació de la ciutat
romana que podria estar relacio-
nat amb el campament militar
precedent. Aquí s’han excavat al-
guns espais d'habitació, així com
sitges, on s’ha produït la troballa
de l’enterrament esmentada.

Aquest diari no va aconseguir
ahir posar-se en contacte amb
l’equip d’arqueòlegs d’Empúries
per tenir informació més detalla-
da. 

D’altra banda, els treballs ar-

queològics han permès continuar
la recerca de les ocupacions més
antigues que es documenten en el
sector anomenat Ínsula  de la

ciutat romana, amb resultats que
l'equip d'arqueòlegs del museu
«valoren molt positivament», diu
el comunicat de la Generalitat. 

S'ha continuat l'excavació dels
espais de celler i magatzem co-
rresponents a una casa romana
que va resultar destruïda sobtada-

ment, «segurament per un incen-
di, en el segle I aC, amb la troballa
de diversos elements domèstics
in situ, com ara les peces d'un te-
ler, un calder de bronze o una
graella de ferro».

A les excavacions hi ha partici-
pat una trentena d’estudiants d'ar-
queologia procedents d’universi-
tats catalanes, així com de diver-
sos punts dels estats espanyol i
francès, en el context de la ena
edició del Curs d’Arqueologia
d’Empúries, que inalitzarà avui.

71è Curs d’Arqueologia
El Curs Internacional d’Arqueolo-
gia d’Empúries ha esdevingut el
més antic de l’Estat espanyol. 

A través de les pràctiques d’ar-
queologia i de la resta d’activitats
que es realitzen durant el curs,
aquest esdevé una oportunitat
per conviure unes setmanes al ja-
ciment i compartir coneixements
i formes diferents de treballar.

La part teòrica del curs ha con-
sistit en conferències sobre el
tema Nous mètodes i tècniques en
el registre i l'exploració arqueolò-
gica.

També troben elements domèstics com peces d’un teler, un calder de bronze i una graella de ferro al celler i magatzem
d’una casa romana Una trentena d’estudiants universitaris han participar als treballs en el context del Curs d’Arqueologia

Troben a Empúries un enterrament
en una zona anterior a la ciutat romana

 Diferents artistes i grups de música, amb direcció musical de Pau Guillamet «Guillamino», van oferir ahir a la nit l’acte
central d’homenatge a l’autor de l’Estaca i Campanades a mort, quan es compleixen els cinquanta anys del seu debut
com artista i deu anys dels seus concerts de comiat a Verges el 2007. El periodista Martí Gironell va presentar un acte a
benefici de la Fundació Lluís Llach, titulat L’Empordà canta Llach. Entre els artistes confirmats hi havia Miquel Abras,
Joanjo Bosk, In Crescendo, Josep Tero, Jorfre Bardagí, Rosa Pou, Neus Mar, Les Vox, Jordi i Júlia Molina i Víctor Branch.

L’Empordà canta Llach en un concert d’homenatge a l’artista a Verges

ACN

ACN BARCELONA

■ L'escriptor Jaume Cabré (Bar-
celona, ) serà distingit amb el
è Premi Trajectòria de La Set-
mana del Llibre en Català, en una
edició en què Paul Auster serà el
convidat especial. 

Sota el lema “Apassiona't”, 
segells editorials repartits en 
expositors participaran a la a
edició del certamen, que tindrà
lloc del  al  de setembre a
l’avinguda de la Catedral de Bar-
celona. S'hi presentaran més de
 novetats editorials i hi tindran
lloc  actes per a tots els públics. 

Per primera vegada, entre la
seixantena de mòduls n’hi haurà
un d'autors catalans traduïts a al-
tres llengües, entre aquestes, el

castellà. També s'hi celebrarà la a
edició del Making Catalan Litera-
ture Travel for International Pu-
blishers and Agents, de la mà de
l'Institut Ramon Llull.

La Setmana és el gran escenari
per a la presentació oicial de la
programació literària en català en
vistes a la tardor. Les editorials
aproiten l'esdeveniment per
avançar les seves publicacions. 

Concretament, l'escriptor
nord-americà Paul Auster pre-
sentarà     (Edicions ), Erri
de Luca El més i el menys (Brome-
ra), Jordi Coca L'emperador (Co-
manegra), Barcelona, viatge a la
perifèria criminal – Antologia de
diversos autors (Crims.cat); Al-
bert Manent i Jaume Medina Car-
les Riba. Biograia i antologia de
poemes (Edicions Cal·lígraf); Ra-
mon Mas presentarà Afores (Edi-
cions de ), l'edició a cura de
Xavier Pla de Josafat de Prudenci
Bertrana (Ela Geminada), i Jordi
Puntí Això no és Amèrica.

Jaume Cabré rebrà el premi de
la Setmana Catalana del Llibre

Paul Auster serà el convidat
especial de la 33ena edició
del certamen, que rep un
total de 144 segells editorials 

Una de les àrees on s’ha estat excavant aquest estiu. DEPARTAMENT DE CULTURA



 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD  

BARCELONA  

Mañana sábado el Liceu acogerá dos 
únicas funciones (17h y 21h) de la «Star 
gala», un espectáculo con fragmentos 
de ballets clásicos y neoclásicos a car-
go de 20 bailarines entre los que se 
cuentan varios solistas y primeras 
estrellas de reconocidas compa-
ñías internacionales como la del 
Mariinsky de San Petersburgo, 
Teatro Stanislavsky de Moscú, Ro-
yal Ballet inglés, Ópera de Berlín, 
Ballet Nacional de Portugal, New 
York City Ballet, HET Nationale 
Ballet de Holanda, Ballet de Zú-
rich, Ópera de Viena o el célebre 
Stuttgart Ballet, a las que se unen 
bailarines que han fichado por 
el naciente Ballet de Catalunya 
(con sede en Terrassa). 

En estas dos únicas funciones 
se podrá disfrutar de algunas de 
las coreografías más emblemáti-
cas del repertorio clásico así como 
del trabajo de diversos coreógra-
fos actuales. Fuentes de la orga-
nización aseguraban que piezas 
como «Chroma», «Penumbra» y 
«Sylvia» serán interpretadas en 
primicia en el Liceu barcelonés 
por las estrellas invitadas por un 
equipo encabezado por el director 

del joven Ballet de Catalunya, Leo So-
rribes, quien, junto al bailarín de los Ba-
llets de Montecarlo y director artístico 
de la citada compañía catalana, Elias 
Garcia, se han encargado de convocar 
esta selección de bailarines.  

La ocasión servirá para estrenar 
«Lightness in Spirit», una coreografía 
de Katarzyna Kozielska –del Ballet de 
Stuttgart– que será interpretada por los 
españoles Alicia Amatriain y Martí Paixà, 
ambos en su debut en el Gran Teatre. 
«Chroma», del coreógrafo Wayne McGre-

gor y que se estrenó en 2013 en el Co-
vent Garden de Londres, llegará a Bar-
celona interpretada por Lauren 
Cuthbertson y Eric Underwood. 

Los beneficios de ambas galas irán 
destinados a financiar la Fundación 
Ballet de Catalunya con el fin de 

apoyar la creación de la 
compañía y de su Acade-

mia, proyecto que se 
presentó en junio y que 
pretende comenzar su 

andadura el 1 de octu-
bre. En su momento 
se anunció que el gru-

po realizará audicio-
nes a primeros de agos-

to en el Centre Cultural de 
Terrassa para cubrir 30 pla-

zas entre cuerpo de baile y so-
listas. La ambiciosa idea nace de los 
organizadores del IBStage de Dan-
sa, el curso de verano que se organi-
zaba en el barcelonés Institut del Tea-
tre y que culminaba con una gala en 
el Liceu. 

Una gala de ballet lleva 
grandes estrellas al Liceu 
El festival presenta una 
producción de la obra del 
dramaturgo griego 
dirigida por Portaceli 

LES VÉRITABLES AVENTURES DE 
DON QUICHOTTE DE LA MANCHA   

Adaptación y dirección: Philippe 
Soldevila a partir de la obra de 
Cervantes. Intérpretes: Víctor 
Álvaro, Savina  Figueras, Pierre 
Robitaille y Nicola-Frank Vachon. 
Grec Festival de Barcelona. 
Almeria Teatre.  

SERGI DORIA 
 

De la manchega llanura a la playa de 
Barcino frente al mar, como escribió 
León Felipe. El quebequés Philippe 
Soldevila hace viajar a Don Quijote 
entre la verdad, la mentira y la fic-
ción, que marida las dos anteriores; 
el Hidalgo se expresa en su robusto 
castellano, pero también en catalán 
y francés y todo eso se despliega en 
tres dimensiones: la de los actores 
de carne hueso, la de sus réplicas en 
marionetas y la audiovisual, como si 
de un documental se tratase. 

¡Bravo y tres veces bravo! Hemos 
de confesar que contar el Quijote en 
hora y tres cuartos -si descontamos 
el entreacto del ambigú- se nos an-
tojaba cosa fuerte. Pero las dos com-
pañías del Québec (Sortie de Secours 
y Pupulus Mordicus) y la residente 
del  Almeria Teatre (Gataro) se salen 
con la suya. Y además de contar, re-
flexionan sobre el oportunismo fal-
sario del trepa Avellaneda y la reivin-
dicación de la autoría cervantina que 
hizo posible la segunda parte del Qui-
jote verdadero. Un plagio que posi-
bilitó que nuestro entrañable Hidal-
go prosiguiera sus aventuras en Bar-
celona y no en Zaragoza. 

De estas «verdaderas» aventuras 
quijotescas sólo podemos escribir 
cosas buenas. Versatilidad interpre-
tativa –¡qué gracia tiene ese Sancho 
haciendo como que cabalga su asno!–; 
escenografía tan sencilla como efec-
tiva; buen ritmo narrativo; acierto en 
la versión que compendia lo esencial 
de la obra cervantina: se agradece 
que se diga «tuertos» y no «entuer-
tos» como es costumbre entre quie-

nes hablan del Quijote si haberlo leí-
do; personajes tratados con ironía: 
ese bachiller Sansón Carrasco con su 
faceta de «crooner» romántico... Y, 
cómo no, esas marionetas que con-
siguen ser humanas e incluso dema-
siado humanas. Tan humanas, que 
al final de la obra acaban dando la 
mano a los espectadores.  

La relevancia del teatro de mario-
netas queda patente en el momento 
en que el Quijote de carne y hueso se 
contrapone al muñeco articulado. 
Después de la derrota ante el Caba-
llero de la Blanca Luna, el primero 
expira en su lecho manchego, mien-
tras que el segundo subraya la inmor-
talidad de la ficción: nos imaginamos 
a don Quijote y Sancho de madera 
resucitando cada noche en los bas-
tidores del Almeria para comentar 
las incidencias de la función. 

Teatro 

Un Hidalgo trilingüe y tridimensional

 
La pieza es una adaptación de Philippe Soldevila del texto de Cervantes 

ABC BARCELONA  

El escritor norteamericano Paul Aus-
ter será el invitado especial de la 35 
edición de la Semana del Libro en 
Catalán, que se celebrará en Barce-
lona entre el 8 y el 17 de septiembre 
y que reconocerá con el premio Tra-
jectòria al barcelonés Jaume Cabré, 
autor de novelas como «Jo confesso».  
En esta nueva edición, la Semana 
contará con 163 expositores y pre-
sentarán unas 200 novedades edi-
toriales, entre las que destacan la 
nueva novela de Paul Auster «4 3 2 
1», publicada por Edicions 62 y que 
dará a conocer en un acto el día 9 de 
septiembre; así como un nuevo vo-
lumen del italiano Erri De Luca «El 
més i el menys» (Bromera) o «Això 
no és Amèrica» (Empúries), de Jor-
di Puntí.

Paul Auster será  
el invitado especial 
de la Semana del 
Libro en Catalán

Literatura 

ABCdelVERANO 61abc.es/estilo
ABC VIERNES, 21 DE JULIO DE 2017
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Every day Catalonia Today offers readers this summary of 
the most important news from El Punt Avui, all in English.

www.cataloniatoday.cat

English chat on
El Punt Avui TV
On this week’s edition of
Small Talk, Nicole Millar
interviews best-selling
author of “30 Days”
Marc Reklau.

Today from 1.00 p.m.

POINT MADE

Kept in check 

Xevi Sala

The only virtue that can be attributed to the first six months of
Donald Trump’s mandate so far is that we have witnessed the
sheer number of counter-power mechanisms in operation around
the US government. The tenant of the White House may be the
most powerful man in the world, but he is also undoubtedly the one
subject to most control. The existence of such instruments is sur-
prising if we compare them with the fragile separation of powers in
the Spanish State. That’s why it seems so alien to us to hear names
like the Senate Select Committee on Intelligence, which is a per-
manent body in charge of supervising the secret services and in-
vestigating Russiagate. We need to learn from the best.

FACES OF THE DAY
DIRECTOR OF THE CATALAN YOUTH AGENCY

Cesc Poch
Youth participation 
Citizen participation in the affairs that affect us is learned
or should be learned from a young age, which is why the
Youth Agency has started its own participatory process. +-=

+-=

LEFT-WING SENATOR

Miquel Àngel Estradé
Teaching the ignorant
Senator Estradé has presented Mariano Rajoy with a
copy of the documentary denouncing the Interior Minis-
try’s persecution of anyone who has opposed the PP. 

In unprecedented scenes
yesterday morning, four
squads of Civil Guard of-
ficers simultaneously ar-
rived at the Palace of the
Generalitat, the Catalan
Parliament, the Ministry
of Justice and the Tele-
communications In-
formation Centre (CTTI)
to request information on
the official agendas of the
MP Germà Gordó in his
previous positions as Gov-
ernment Secretary and
Minister of Justice from
2010 to 2016, as the pub-
lic prosecutor seeks to
clarify his involvement in
the case of the alleged 3%
illegal commissions re-
ceived by Convergència.

Despite the initial
anger and confusion, judi-

cial sources clarified that
the agents were acting on
the authority of the High
Court of Justice of Catalo-
nia (TSJC) judge, Carlos
Ramos, who is investigat-
ing the case.

A statement by Carles

Puigdemont’s govern-
ment revealed that “under
instructions of the Min-
ister of the Presidency”,
Jordi Turull, the agents
were made to wait in a
room before they were
given part of the in-

formation they had re-
quested. The same hap-
pened at the Justice Min-
istry and the Catalan Par-
liament. “The head-
quarters of the Govern-
ment of Catalonia cannot
be a place for media spec-
tacles of any kind,” the
Government statement
added.

Gordó’s official agendas
were not found anywhere.
Yesterday’s legal requests
were the final attempt to
track the agendas down
and find proof of meetings
between the former Jus-
tice Minister and business
representatives from
Copisa, Oproler and Pas-
quina at times when pub-
lic work tenders were
awarded to those com-
panies, as set out in agen-
das belonging to the repre-
sentatives themselves. ■

M.Piulachs/O. A.-Etxearte
BARCELONA

Police at Government HQ
a Court orders Civil Guard to Catalan Parliament, Ministry of Justice and
Telecommunications Centre over charges of alleged illegal commissions 

Prosecutor José Grinda speaks with Catalan police chiefs at
the Government Palace yesterday ■ ANDREU DALMAU / EFE

Legal war against
online advocacy
of disorders

The Week of Books in Catalan
(from 8 to 17 September) will
this year see one of the 163
stalls dedicated exclusively to
works by Catalan authors
translated into English,
French, German and Spanish,
as well as some in Albanian,
Uzbek and Greek. The move is
seen as the solution for selling
to tourists, who have histori-
cally shown interest in the fair
but could not buy books due
to the language barrier. ■ J. B.

TRAVEL

Berlin warns
citizens against
visiting Turkey

Visitors entering Catalonia
along the AP-7 motorway
from the south are welcomed
with a traffic fine. The county
of Montsià has Catalonia’s
most effective radar, it having
detected 44,000 offences
that resulted in fines at the
end of 2016. The radar has an
average of 8.1 annual fines per
1,000 vehicles, far above the
average of 0.73 fines per year
for radars in the rest of the
country. ■ JORDI PANYELLA

The diplomatic crisis between
Germany and Turkey has hit a
new low following the arrest of
a German human rights acti-
vist in Istanbul. German Fore-
ign Minister, Sigmar Gabriel,
yesterday announced the
“revision” of relations with An-
kara. He also warned German
citizens against visiting Turkey
and that the German govern-
ment can no longer guarantee
German companies will invest
in the country. ■ AGENCIES

Marco Verratti’s signing for
Barça is looking more and
more unlikely. Added to the
difficulties of convincing PSG
to negotiate a transfer with
the blaugrana, the midfielder
has announced he is to
change his agent from Donato
Di Campli to Mino Raiola. The
move is seen as acquiescing
to the wishes of the French
club, who were angry with Di
Campli after he said it was like
his client was in jail. ■ S. D. J.

HEALTH

Book fair to have
translations for
tourists

The Catalan Government yes-
terday announced a series of
legal measures to combat
websites, blogs and social
networks that advocate eating
disorders on the Internet and
that very often lead to adoles-
cents falling prey to these ill-
nesses. The new “legal tools”
will allow the prosecution of
individuals who spread such
content and the companies
that host their websites, blogs
and networks. ■ R. G. A. 

SPORTINTERNATIONAL

Verratti looking
likely to renew
PSG contract

Radar detects
44,000 driving
offences per year

CULTURE

Award-winning author 
Jaume Cabré ■  A. PUIG

The challenges facing the
tourism industry require
greater investment of re-
sources in management,
and not so much in tradi-
tional promotion. This
was one of the conclusions
proposed by speakers at
the conference organised
by Alcaldes.eu and El Punt

Avui in Salou (Tarragona)
yesterday under the title
“Quality tourism: safe tou-
rism with no seasons”.

As well as better man-
agement, the Minister of
Enterprise and Knowl-
edge, Santi Vila, spoke of
the need to provide more
tools for “planning and
strategic reflection” to
overcome the so-called
“tourismophobia”. ■

Azahara Palomares
SALOU

Better management
to counteract
tourism challenges

The speakers  at the talk on tourism in Salou ■ J. FERNÀNDEZ
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El CaixaForumde Barcelona
acull una exposició retros-
pectiva de l’artista italiàGior-
gioDeChirico, que inclou un

Elmónde l’artista italià
Chirico arriba al CaixaForum

EXPOSICIONS | ÀMPLIA RETROSPECTIVA

ampli recull de les seves pin-
tures, escultures, dibuixos,
aquarel·les i litografies. En
concret, lamostra ‘Elmónde
Giorgio de Chirico. Somni o
realitat’ reuneix 142 peces de
l’autor, datades entre 1913 i
1976. Chirico és conegut per
ser un dels inspiradors del
surrealisme a través de
l’estètica metafísica.

Es considera el pare
de la pinturametafísica
i viatja de l’art clàssic al
contemporani

L’escriptor Jaume
Cabré rebrà el
Premi Trajectòria

SETMANA DEL LLIBRE

L’escriptor Jaume Cabré serà
distingit amb el 21è Premi
Trajectòria deLaSetmanadel
Llibre en Català, en una edi-
ció en què Paul Auster serà el
convidat especial. 1 participa-
ran a la 35a edició del certa-
men, que tindrà lloc del 8 al
17 de setembre a Barcelona.

Mariscal il·lustra el
cartell de laMercè
del 2017

FESTA MAJOR

El dissenyador i dibuixant Ja-
vier Mariscal repeteix com a
autor del cartell de la Mercè
del 2017 després d’haver-lo
il·lustrat l’any 1987. L’Ajunta-
ment ha apostat per Maris-
cal precisament perquè en-
guany es compleixen 25 anys
dels Jocs Olímpics.

La Fura dels Baus
inauguraran el 10è
Festival TNT

AL SETEMBRE

El festival de creació contem-
porània i emergent TNTcele-
bra, aquesta tardor, la seva
desena edició. La companyia
teatral LaFuradelsBaus inau-
gurarà el festival amb l’espec-
tacle de carrer ‘Dreams’, obert
al públic i gratuït. I , enguany
el TNT Kids, s’ampliarà.

TEATRE | ESTRENA AL ROMEA

Unapeçade lamostra.

Les injustícies del
móna través de la
bogeria deCalígula

Mario Gas presenta unmuntatge
“complex” i “compromès” per prendre
consciència de la maldat ● L’obra està
protagonitzada per Pablo Derqui

N.BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El director teatral Mario Gas
ha presentat ‘Calígula’, una
coproducció entre el Grec, el
Teatre Romea i el Festival In-
ternacional de TeatroClasico
deMérida que es podrà veu-
re a Barcelona fins demà dia
23 de juliol. Es tracta d’un
muntatge protagonitzat per
l’actor barceloní PabloDerqui
que tracta l’absurd existen-

cial, el patiment i la lògica del
poder. El nou espectacle de
Mario Gas pretén “prendre
consciencia d’unmón injust”
i es presenta com una obra
“poètica”, “compromesa” i
“complexa”. L’obra escrita el
1939, està ambientada en
l’Antiga Roma.
La trama s’inicia ambCalí-

gula que després de la mort
de la seva amant i germana, i
en un intent de demostrar la
mortalitat i la infelicitat dels
éssers humans, sotmet els

Els actors i el director de ‘Calígula’ abansde la rodadepremsa. ACN

seus súbdits a tota mena
d’horrors i persecucions.

El muntatge compta amb
9 personatges encarnats pels
actors Pablo Derqui, Borja
Espinosa,MònicaLópez, Ber-
nat Quintana, Xavier Ripoll,

Pep Ferrer, PepMolina, Ana-
bel Moreno i RicardoMoya.

Pablo Derqui té el paper
protagonista de Calígula. Se-
gons l’actor fer aquest perso-
natge “sanguinari” és un rep-
te “important” que rep com

una “oportunitat”. Derqui ha
definit el text de l’obra com a
“retòric” perquè contémoltes
“idees”.

“Els personatges són idees
ambpotes, però la intenció és
que arribin nítidament a l’es-

TRACTA L’ABSURD
EXISTENCIAL, EL
PATIMENT I LA
LÒGICADEL

PODER

L’OBRADEMARIO
CAMUS, ESCRITA

EL 1939, ESTÀ
AMBIENTADAEN
L’ANTIGAROMA

pectador”, ha assegurat Der-
qui.

Lamaldat de la societat
Gashadit que el tipus deper-
sonatge de Calígula ja és co-
negut però que, en aquest
cas, no es focalitzen en la pro-
blemàtica d’un personatge,
sinóque el que fan ésmostrar
la seva “bogeria” per fer de
“mirall” de la “maldat” que
pateix la societat. ‘Calígula’
és una de les gras peces
dramàtiques del novel·lista
AlbertCamus.Va ser escrita el
1939 i, originalment, Camus
pretenia que fos interpretada
pel Théâtre de l’Equipe.

MUYFAN
DEL 21 AL 28 DE JUL IO DE 2017 | GENTE
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Hallan muerto  
a Chester 
Bennington,  
el cantante  
de Linkin Park  

Chester Bennington, vocalista 
de la banda de rock Linkin Park, 
de 41 años, fue hallado ayer 
ahorcado en una residencia de 
Palos Verdes, cerca de Los Án-
geles (California, EE UU), se-

gún adelantó el portal TMZ ci-
tando fuentes policiales. Su 
cuerpo fue localizado sobre las 
9.00 hora local (16.00 GMT) y las 
primeras hipótesis, a falta de 
la autopsia, apuntan a suicidio. 

Linkin Park, banda fundada 
en 1996 en California y que des-
pegó en el 2000, estaba en ple-
na gira presentando el espec-
táculo One More Light, con fe-
chas programadas en EE UU y 
Canadá. Sus próximos concier-
tos estaban previstos en Mans-
field (Massachusetts) el 27 de ju-

lio, en Flushing (Nueva York) 
el 28 y en Hershey (Pensilvania) 
el día 30. Además, el pasado 22 
de junio estuvieron en el Down-
load Festival de Madrid. 

Bennington, de 41 años y pa-
dre de seis hijos de dos matri-
monios diferentes, era amigo 
del también vocalista Chris Cor-
nell, líder del grupo musical 
Soundgarden y Audioslave, que 
se ahorcó el pasado mes de ma-
yo en un hotel de Detroit tras 
una actuación y que ayer habría 
cumplido 53 años. ●

Chester Bennington  

en el Donwload Festival. EFE

20’’ 

Proponen sancionar 
a Ticketmaster por 
«publicidad engañosa» 
El Ayuntamiento de Madrid 
propone sancionar a Ticket-
master por «publicidad engaño-
sa», al invitar a los usuarios a ac-
ceder a su página filial de reven-
ta de entradas Seatwave. Facua 
recuerda que ya presentó dos 
denuncias contra la plataforma 

online por irregularidades la 
venta de entradas para Bruce 
Springsteen y Bruno Mars. 

Paul Auster, invitado 
especial en la Setmana 
del Llibre en Català 
El escritor estadounidense Paul 
Auster será el invitado especial 
de la 35ª Setmana del Llibre en 
Català, del 8 al 17 de septiembre, 
en Barcelona. Y presentará tam-
bién su nueva obra (4 3 2 1), el día 
9, en el Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC).

LA CLAVE 

Candidatos a la mejor dirección

KLEBER MENDONÇA FILHO 
‘Aquarius’. El brasileño –con gafas– presentó 
su película en Cannes, donde fue la única obra 
latina a competición en sección oficial. Dirige a 
Sonia Braga, una institución del cine en su país.

PEDRO ALMODÓVAR 
‘Julieta’. La película número 20 del director 
manchego no tuvo mucha fortuna en los Goya, 
donde solo se premió a Emma Suárez. Veremos 
si los Platino se le dan mejor a Almodóvar.

GASTÓN DUPRAT Y MARIANO COHN  
‘El ciudadano ilustre’. Ganadora del Goya a la 
mejor película extranjera de habla hispana, los 
argentinos Duprat y Cohn lograron premio en 
Venecia para su protagonista, Oscar Martínez.

4

PABLO LARRAÍN 
‘Neruda’. No fue la primera candidata chilena al 
Óscar a mejor película extranjera, bajo su direc-
ción. Larraín repite con Gael García Bernal para 
contar la persecución política del poeta.
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JUAN ANTONIO BAYONA ‘Un monstruo viene a verme’ 

El cineasta se llevó nada menos que nueve premios Goya (optaba a doce) con esta película, entre 
ellos el de mejor dirección. Esta coproducción con Estados Unidos fue la película española más 
taquillera en 2016, con 26.544.046 euros de recaudación y 4.629.392 espectadores en España.
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#PremiosPlatino

P. SANZ 
cultura@20minutos.es / @20mCultura 

«De Madrid al cine» es el lema 
que han escogido los Premios 
Platino de Cine Iberoamerica-
no para promocionarse en la 
capital, con un cartel presidido 
por el actor Antonio Banderas 
(premio de honor en 2015), uno 
de los mejores embajadores del 
séptimo arte con firma españo-
la a ambos lados del charco. Es-
tos galardones, que buscan re-
conocer lo mejor de la industria 
del cine iberoamericano del úl-
timo año, llegan a su cuarta edi-
ción con la intención de «abrir 
murallas» y promover la cola-
boración cultural, en una críti-
ca abierta a actitudes como la 
del presidente de EE UU, Do-
nald Trump. 

Todo está listo en el recinto 
de la Caja Mágica de Madrid 
para la gala de mañana, cuan-
do se desplegará una alfombra 
roja por la que pasarán rostros 
muy conocidos. El previo se 
podrá seguir por televisión en 
La 2 de RTVE, desde las 21.30 
h, y la entrega de premios se 
emitirá a partir de las 22.05 h 

en La 1. Han confirmado su 
asistencia cineastas como Pe-
dro Almodóvar, con Julieta 
compitiendo en cuatro cate-
gorías, o Juan Antonio Bayo-
na, que opta a siete para Un 
monstruo viene a verme. No se 
queda atrás el chileno Pablo 
Larraín (nominado al Óscar 
por No), que podría ganar cin-
co premios con Neruda. 

También pasarán por la al-
fombra roja todas las actrices 
que se juegan el galardón a 
mejor interpretación femeni-
na: Emma Suárez (Julieta), 
Angie Cepeda (La semilla del 
silencio), Juana Acosta (Anna), 
Sonia Braga (Aquarius) y Na-
talia Oreiro (Gilda, no me arre-
piento de este amor), quien 
además presentará la gala jun-
to al humorista Carlos Latre.  

Se disputarán el premio a 
mejor actor Alfredo Castro 
(Desde allá), Damián Alcázar 
(La delgada línea amarilla), 
Eduard Fernández (El hombre 
de las mil caras), Luis Gnecco 
(Neruda) y Oscar Martínez (El 
ciudadano ilustre). También 
tendrán un papel destacado 
en la ceremonia Miguel Án-
gel Silvestre (Narcos), Rossy de 
Palma (Señor, dame paciencia) 
o John Leguizamo (Madero). 

La novedad en esta cuarta en-
trega de los Platino es la ca-
tegoría dedicada a mejor mini-
serie o teleserie, que confirma 

IBEROAMÉRICA 
ESTRECHA 
LAZOS CON SU 
MEJOR CINE

el auge de este sector. Dos fic-
ciones españolas compiten por 
el premio: los romances en los 
años 60 de Velvet y los saltos 
entre páginas de la historia de 
El Ministerio del Tiempo. Pe-
lean por el galardón con La ni-
ña (Colombia), El marginal (Ar-
gentina), Cuatro estaciones en 
La Habana (Cuba-España) y 
Bala Loca (Chile). 

El premio a la mejor película 
de ficción está entre Neruda, 
Julieta, El hombre de las mil ca-
ras, Aquarius y El ciudadano 
ilustre. Además, el actor Raúl 
Arévalo compite con su prime-
ra película tras la cámara, Tar-
de para la ira (Goya a mejor pe-
lícula y mejor director novel), 
contra otras cuatro cintas a la 
mejor ópera prima.  

Los documentales y las pelí-
culas de animación tienen ca-
tegoría propia. Además, se re-
conocerán el mejor guion, di-
rección de montaje, arte, 
fotografía y sonido y habrá un 
Premio Platino al cine y educa-
ción en valores, así como a la 
música original. Porque no to-
do será cine en la gala: los cu-
banos Gente de Zona y los an-
daluces Los del Río ejemplifi-
carán esa fusión cultural que 
quieren promover los premios 
interpretando juntos Más Ma-
carena, la nueva versión de es-
te éxito del verano con casi 25 
años de vida. ●

El orgullo de ser 
latino en EE UU 
●●● El premio honorífico 
recayó en las ediciones an-
teriores en los actores Sônia 
Braga, Antonio Banderas y 
Ricardo Darín. Este año se-
rá también un intérprete 
quien lo recoja: Edward Ja-
mes Olmos (70 años). «Es un 
orgullo ser latino, especial-
mente aquí en EE UU. Este 
homenaje a mi trayectoria 
me hizo llorar. Es algo muy 
importante para mí», reco-
noce el mexicano-estadou-
nidense, residente en Los 
Ángeles, que optó al Óscar 
por Stand and Deliver 
(1988) y se hizo famoso por 
Miami Vice o Blade Runner.

La cuarta edición de 
los Premios Platino 
se celebra mañana, 
con nueva categoría 
para televisión
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