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L
a cua que hi havia divendres passat minuts 
abans de les vuit del vespre davant la porta 
de Luz de Gas era tan llarga com la que se-
gur que es va formar cinc hores més tard, 
però molt diferent. Poc taló, elles; vam-
bes, ells; roba còmoda (ni molt ajustada ni 
emmidonada) en general. Aquell vespre, 
a la discoteca de Fede Sardà no s’hi ana-
va a ensenyar, sinó a aprendre: de l’entu-
siasme dels autors, editors i llibreters que 

¿Què fa la majoria al complir 18 anys? 
Celebrar-ho amb una festa a la disco. Doncs 
el premi Llibreter, igual: en la seva 18a 
edició, va entregar els guardons a Luz de Gas

ELS LLIBRETERS 
SE’N VAN DE MARXA

A  L ’ Ú L T I M A
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recollien i entregaven premis a l’escenari, i dels que 
pul·lulaven, també entre lectors, per la sala. En total, 
gairebé 450 participant en la festa d’entrega dels pre-
mis Llibreter, que, amb 18 anys complerts en aquesta 
edició, ja tenien edat per entrar a la discoteca. 
 Quan ho van fer, l’exclamació devia ser la de tot-
hom que trepitja el local per primera vegada: «¡Ostres, 
quin fred!». És el que té aquesta sala: que s’omple fins 
a la bandera i, per evitar lipotímies, l’aire arriba direc-
tament del pol. Però, és clar, fins al moment de la su-
perpoblació, una lamenta no portar el vestit regional 
inuit. El mateix va pensar la senyora gran (molt gran 
fins i tot per a un dels pocs locals de la ciutat on els que 
ja hem fet els quaranta no ens sentim els pares de to-
ta la concurrència) que renyava el seu acompanyant: 
«¿Veus com hauria d’haver agafat una jaqueteta?». 
 Doncs en això estàvem, suportant el fred, somrient 
al veure cotxets de nadó a Luz de Gas i els cambrers 

servint més sucs de préssec que en tota 
la seva carrera, quan va començar l’ac-
te. Toni Puntí repetint de presentador; 
el president del Gremi de Llibreters, 
Antoni Daura, celebrant el nou Pla Na-
cional de Lectura (sense imaginar que 
al seu impulsor, el conseller Santi Vila, 
li quedaven dos telediaris), i el prego-
ner, Josep Maria Pou, posant el punt de 
morbo a la vetllada: ¿estava allà en qua-
litat de llibreter o d’assassí professional 
(de ficció, en els dos casos, s’entén)? Ell 
mateix va resoldre el dubte: de «lletra-
ferit». En el sentit literal: es va passar 
set setmanes amb el peu embenat per-
què un llibre que li van tirar al cap li va 
anar a parar sobre un dit, i quatre amb 
una ferida al nas perquè es va adormir 
llegint en un iPad i li va caure a la cara. 
A més, desafiava els seus pares devo-
rant llibres amb una llanterna sota els 
llençols. Conclusió: millor que els com-
prem un patinet als nens. És molt més 
segur. 

¡ VISCA LA LITERATURA INFANTIL!

¡¡¡Noooo!!! Perquè aquí va arribar el mi-
llor de l’acte: la reivindicació de la lite-
ratura infantil i juvenil (LIJ) que van fer 
Albert Asensio i Mar González, autor i 
editora, respectivament, d’El banc blau 
(Babulinka), al recollir el premi al mi-
llor àlbum il·lustrat, i la llibretera Núria 
Dòria a l’entregar-lo. «Si volem un país 
lector, posem la LIJ al lloc que li corres-
pon», va resumir l’editora. Ovació. Com 
les que van rebre els altres premiats de 
la nit –Raül Garrigasait, guanyador en la 
categoria de Literatura Catalana, i el sard 
Marcello Fois, en la d’Altres Literatures–, 
sí, però molt més necessària. Des de la 
primera edició, el 2000, s’han concedit 
premis al millor àlbum il·lustrat. ¿Quants 
han copat titulars? Aquí ho deixo. 
 Acabats els parlaments, foto de fa-
mília i una intenció: que l’acte derivés 
en festassa, amenitzada pel Bernat Font 
Trio. «Però la gent va apostar per conti-
nuar la festa fora de Luz de Gas, sopant. 
Massa fred», revela una assistent. Enca-
ra que m’hi jugo l’abric que molts hi van 
tornar després de les postres. — 

ÁLVARO MONGE

PREGONER AMB GANXO
L’actor Josep Maria Pou, 
que ha triomfat amb el seu 
paper de llibreter assassí a 
‘Nit i dia’, va ser ovacionat 
pel seu pregó, que conta- 
giava passió per la lectura.

imunoz@elperiodico.com /  Imma Muñoz 
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Cotxets de nadó a Luz 
de Gas, a to amb la ne-
cessària reivindicació 
de la literatura infantil 
i juvenil que van fer els 
premiats.

L’aire condicionat, que 
va fer que a vegades hi 
hagués més gent a fora 
que a dins i que no va 
ajudar a convertir l’ac-
te en una festassa.
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LIBRERIO RECOMANA

El banc blau /El banco azul, (Babulinka Books)
Aibert Asenak) 

Editortai BabuUnka Booka

El Premi Llibreter es un reco- 
rKx:imiento que el Gremi de 
Llibreters de Catalunya hace a 
las obras que por su calidad y 
significación destacaron en el 
año. B viernes pasado se hizo 
la entr^a a los ganadores de 
2017: *Bs estranys', de Raül 
Garrigasalt (Literatura Cata
lana), ‘Estirpe*, de Marcello 
Pote (Otras Literaturas) y “El 
blarK blau* de Albert Asertslo 
(Álbum Ilustrado). Con los tres 
títulos, sin dudarlo, los lecto
res están de parabienes. Hoy 
hablaremos de *B bañe blau". 
B eje de la historia es un 
banco del parque que cambia 
el anonimato de la madera el 
día que alguien lo pinta del 
color del dek). En tomo a él, 
va sucediendo la vida. La de 
los seres más o menos peque
ños, insectos, pájaros, ardi
llas, perros, gatos, hombres 
y mujeres Todas las edades 
habitan ese banco, que en 
una sucesión vital y casi per
petua recibe el peso blanco 
del Invierno, el perfume de 
los almendros, el baile otoñal 
de las hojas y las palabras de 
amor dichas o Imaginadas 
El banco azul es el lugar en 
el que es posible detenerse 
y mirar, tanto a los que te 
rodean como a los que llevas 
dentro. Es el objeto de cui
dado de quien elige hacer un

poco más amigable un rincón 
del mundo. Es el cuerpo de 
madera que acoge otros cuer
pos y les da descanso, complP 
cidad y refugio.
En este libro además de la 
historia, poética, sutil, sencilla 
y universal, destaca el trabajo 
artístico del ilustrador; la utHP 
zación de diferentes recursos 
la elección de los colores y los 
estampados, que son focos de 
atención en la gama de gri
ses de Icis imágenes; el trazo 
de lápiz y las texturas que se 
intuyen, incluso la percepción 
de olores que es posible expe
rimentar, todo ello está pre
sente en esta obra merecida
mente premiada.
Albert Asensio es un ilustrador 
catalán que ha trabajado para 
diferentes editorial^ (Juven
tud, Anaya, Penguin Random 
House )y ha recibido importan
tes premios
'B barre blau' forma parte de 
la colección ‘Uibres per a l’edu- 
cació emodonai' de Babulinka 
Books (‘babulinka significa 
‘àvia’ en ruso). ‘L’ocarina 
blava', ‘Duna’, ‘Aigua’, ‘L'ille de 
les cartes perdudes' y ‘B pirata 
de les estrelles' son otros títu
los que también Integran esta 
colección y que especialmente 
recomendamos en el Ubterfo.

Cecilia Picún Fuentes

La Generalitat alerta de risc 
d’incendis a tot el Vallès
L'augiTient previst de les temperatures dispara l’alerta

PA.

Protecció Civil de la Generali
tat de Catalunya ha emès una 
prealerta del pía Infbcat aler- 
ta'n del isc d'incendis fores
tals a 17 comarques catala
nes, Alt l^rineu i Aran, Barce
lona, Catnlurtya Central, Ueida 
Tarragorifi, I Terres de l’Ebre. 
Els dos Vallès, rOriental i Occi
dental dones també són sus
ceptibles de patir els estralls 
del foc. Les previsions d’altes 
temperatures i el vent han 
activat le» mesures de precau
ció i Protecció Civil demana 
que s'extremi la vigilància en 
les zones forestals.

Durant l'any 2016 hi ha 
hagut un lotal de 557 incendis 
als boscos del territori català, 
dels quals 54 van ubicar-se al 
Vallès Occidental. Tot i aques
tes dades la comarca on es 
van cren·iar més hectàrees 
de Catalunya va ser el Pallars 
Sobirà amb 570,690.

Les dades apunten que a

Incendi el 22 de juny passat a la Ronda Europa

Catalunya hi va haver un total 
de 557 incendis forestals; es 
van cremar 1.883,713 hec
tàrees forestals, 941,347 de 
les quals eren zones arbrades 
i 942,367 no arbrades.

Incendis de matolls
A primera hora del matf de

dijous els bombers van apagar 
un incendi de matolls al carrer 
Bonavista de la nostra ciutat, 
cremant 20 metres quadrats 
de terreny. També a la mati
nada de divendres, es van cre
mar una zona de matolls afec
tant una extensió de 40metres 
quadrats, al carrer Rocafort ■

Taxistes de 
Sabadell són 
assessorats per 
Elite laxis

PA.

Els taxistes de Sabadell i 
comarca es van reunir amb 
Elite Taxis Barcelona i el por
taveu All)eito Alvarez, conegut 
populamieiit com a Tito i la 
seva lluita contra l'Intrusisme 
professional. Els taxis de 
Sabadell i altres poblacions 
de l’entom va parlar d’aquest 
tema que els preocupa molt 
i Elite Taxis. Barcelona els va 
exposar el pla de mobilitza
cions previst en l’àmbit de

Moment de la reunió entre Elite Taxi Barcelona i taxistes

tots els taxistes per fer front 
a la competència deslleial de 
plataformes com UBER, a qui 
Alvarez va aconseguir desban
car davant la Justícia Europea. 
Manuel Gallego, de Ràdio Taxi 
de la ciutat, ha valorat molt

positivament la reunió que a 
més -diu- va servir per trobar 
solucions d'alguns problemes 
jurfdis que tenien pendents. 
Per la seva banda. Elite es va 
comprorrretre a impedir l'intru
sisme del taxi a Sabadell ■

Festes majors a la Creu, 
Can Feu i la Roureda
Van començar divendres, fins diumenge

PA.

Les festes majors són el 
plat fort d'aquests mesos 
d'estiu, pràcticament n’hi 
ha cada cap de setmana. En 
aquest cas estan de festa a 
la Roureda, Can Feu i la Creu 
de Barber. Aquest dissabte, a 
Can Feu hi haurà el sopar i ball 
de Festa Major i el diumenge

Festival Infantil i Havaneres a 
la tarda. A la Creu de Barberà 
han preparat un bon programa 
de festes que va començar 
dijous amb cinema per seguir 
el divendres amb la botifar- 
rada tradicional.

Per dissabte hi haurà jocs 
de petanca, un tasta-vins í 
una tarda motera i també un 
Quo Vadis i una Flhasmob a la

plaça de la Creu i a la nit ball 
i sopar de germanor amb l’Or
questra Original.

Per diunenge els veïns 
estan convidats a una xoco
latada i després per pair, una 
desfilada de moda al Centre 
Cívic de la Creu.

Concurs d«3 pastissos
També es farà el concurs de 
pastissos {ilaborats amb les 
pastanagues de l'hort que 
gestionen els veïns. Cap al 
vespre, les tradicionals canta
des d'Havaneres amb rom cre
mat per totiiom i el fi de festa 
anirà a cànec del grup d'ani
mació Les Bruixes amb el so 
dels seus tiiTtbals ■

Moment festiu s la Creu en plena Festa Maior
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Només un banc i moltes històries,
persones que s’acomiaden per sem
pre, que s’enamoren o inicien temp
tativament una amistat. Això narra,
amb dibuixos, El banc blau (Babu
linka Books), l’obra d’Albert Asensio
que ha guanyat el premi Llibreter en
la categoria d’àlbum il∙lustrat. Asen
sio, que tambévaprestarels seus tra
ços delicats a una edició de Kim de
RudyardKiplingivareinterpretarels
contes d’Ana María Matute en una
col∙lecció per a Destino entre molts
altrestreballs,ésunhabituald’aques

tes pàgines, autor d’algunes de les
portades més suggeridors del Cultu
ra/s i col∙laborador de La Vanguar
dia. Es va encarregard’emmarcar els
inquietantsulls deVladímirPutin en
un mapa de Rússia sobre fons ver
mell, per a la portada delDossier de
dicat als canvis en aquella superpo
tència,odeposarnúvolssotaelsolde
la bandera argentina en un altre su
plement: ¿Una democracia minima
lista?. Al Cultura/s ha il∙luminat te
mes apriori tandensos com l’anima
lismeola intel∙ligènciaartificial.

Coses que passen en un banc
del carrer

Malgrat que facin ver
sions del traper Yung
Beef, Los Planetas, pa
triarques emèrits de
l’indie espanyol, s’han
convertit, pel que sem
bla, en un grup que
agrada a la gent gran.
Vaja, gairebé com El
Consorcio o Dyango.
Hoinsinuaambconya(i
al final, ambcertafecte)
el grup gallec Noveda
des Carminha al seu te
ma hiperenganxós Te
quiero igual, la lletra del
qualdiu,enbucle:“aun
quetegustenLosPlane
tas,comoatodoslospu
retas...tequieroigual”.

Com a
tots els
puretes

batecs

“Puc explicarlos una història?”, pregun
tava, i, sense esperar resposta, filava un
relat amb notes còmiques i fons filosòfic.
A la Universitat de Boston, curs 19911992,
les classes de Peter Berger, malgrat durar
tres hores, no avorrienmai.
Ja era una celebritatmundial en el

camp de la sociologia. Abans de complir
els 40 anys, el 1966, va publicar ambTho
mas Luckman La construcció social de la
realitat, un breu peròmolt agut assaig
sobre compercebem l’aparentment ob
jectiu, que ha tingut immensa repercussió
fora de l’acadèmia: quan avui algú diu que
la sexualitat, el sentiment nacional o
l’amormatern no són dades de la realitat
sinó “construccions socials”, està retent
homenatge a aquell volum.
Però quan vaig arribar a les seves clas

ses (per consell del seu il∙lustre col∙lega
Daniel Bell), ja eren altres temes els que el
preocupaven. Elmeu primer semestre
amb ell va versar sobre sociologia del
capitalisme, sistema que segons la seva
opinió havia resultatmoltmés beneficiós
per a les classes desfavorides que qualse
vol varietat de comunisme implantada al
segle XX. Vivíem una època de debat
ideològic i alguns li van dir conservador
permostrarse realista. Elmeu segon curs
va tractar sobre religió, a la qual Berger
s’aproximava com a sociòleg i també com
a teòleg (ho era des del protestantisme
liberal). Li interessava la forma en què la
vivència espiritual, contra tota previsió,
resistia els embats de lamodernitat, i
també que certes pràctiques religioses
afavorissinmés que d’altres la prosperitat
econòmica. LaUniversitat de Boston li
havia posat un Institut (per a la Cultura,
Religió i AfersMundials) des d’on enviava
investigadors a països demigmón per
contrastar les seves intuïcions.
“Puc explicarlos un acudit?”, deia... El

fascinaven elsmecanismes de l’humor,
que va estudiar aLa rialla que salva.
L’aplicava a les seves pròpies teories:
“Quanmori, vull quem’enterrin amb les
paraules ‘condicions de plausibilitat’
inscrites al front”, manifestava a propòsit
d’un dels seus enunciatsmés cèlebres, el
que una persona, si disposa del context
propici, pot creure les cosesmés sorpre
nents. Peter L. Berger vamorir el passat
27 de juny al seu domicili de Brookline, a
un viatge de tramvia de l’Institut que va
fundar.

L’humor de
Peter Berger

SERGIO VILASANJUÁN

GlenBaxtervasobreviurealasevainfan
tesa a la Gran Bretanya dels 50 gràcies a
les pel∙lícules dels germans Marx. Des
prés va ingressar a l’escola d’art però,
mentre els seus companys estaven inte
ressats a treure falsosDeKooning coma
xurros, a ell el van fascinar les novel∙les
collage deMax Ernst, amb la seva imat
geria i el seu sentit de l’absurd. Això co
mença almenys a explicar la seva obra,
que ara (gairebé) recull Anagrama en el
volum Casi todo Baxter, amb pròlegs de
Joaquín Reyes i Jordi Costa, dos grans
fans d’aquest il∙lustrador i vinyetista ha
bitual deTheNewYorker que s’ha cons
truïtunmónparal∙lelpoblatperpolicies,
cowboys que toquen el banjo i fruites en
perill. El volum serveix, també, per en
cetar unanova col∙lecció de llibres il∙lus
trats de l’editorial en què també hi tro
bemLiniers iJackyFleming.

Un marxisme
il∙lustrat
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a la causa carlina, però de seguida 
perd la pista de l’exèrcit, que marxa 
de la ciutat deixant-lo sol en un en-
torn on vagarejarà durant tot un any, 
esforçant-se per comprendre’l. 
“Acostant-me al món dels personat-
ges m’he adonat que paral·lelament 
als discursos de progrés n’hi ha tam-
bé de dolor i patiment”, explicava 
Garrigasait ahir. 

Una epopeia sarda 
En la categoria d’altres literatures, 
l’obra guanyadora ha sigut Estirpe, 
de l’escriptor sard Marcello Fois, 
per “l’habilitat de crear vides mi-
núscules i convertir-les en llegenda, 
per la reivindicació d’una llengua 
arrelada en la tradició oral del Me-
diterrani i que avui també pot sedu-
ir generacions de joves, i per la ir-
rupció en aquesta tradició de la mo-
dernitat i la història general, i d’un 
temps i un espai que transformen i 
fan universal per als lectors aques-
ta estirp de Nuoro”. 

Nascut el 1960, Marcello Fois va 
debutar amb Ferro recente (1992) i 
des de llavors ha publicat una tren-
tena de llibres. El 2015, Periscopi va 

Quan Raül Garrigasait va 
presentar al gener Els 
estranys, la seva prime-
ra novel·la, va quedar 
clar que a més de ser un 

autor que podia escriure amb ver-
semblança, sentit de l’humor i un es-
til esponerós sobre la Primera Guer-
ra Carlina també tenia un discurs so-
bre literatura molt ben estructurat, 
que alguns lectors ja havien pogut 
conèixer gràcies a l’assaig El gos cos-
mopolita i dos espècimens més (A 
Contravent, 2012). “Els estranys no 
és una novel·la històrica perquè no 
és didàctica ni vol reconstruir el pas-
sat amb vocació antiquària –va dir 
l’autor–. És un llibre que no podria 
existir sense El castell, de Franz 
Kafka, o Els nostres avantpassats, 
d’Italo Calvino: miro el passat per 
parlar de dilemes que són vigents”. 

El jurat del premi Llibreter 2017 
ha escollit la novel·la de Garrigasait, 
traductor i editor de la col·lecció de 
clàssics grecs i llatins de la Fundació 
Bernat Metge –actualment a Ara Lli-
bres–, entre les novetats de literatu-
ra catalana publicades entre el maig 
de l’any anterior i el maig de l’any en 
curs. “És un retaule de situacions, 
personatges i gèneres literaris que 
barreja ficció i realitat –va recordar 
la llibretera Isabel Sucunza, mem-
bre del jurat–. Es tracta d’una obra 
original en tants aspectes que els lli-
breters la podem recomanar a molts 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Publicada per Edicions de 1984 al gener, ‘Els estranys’ 
s’emporta els lectors fins a Solsona durant la Primera Guerra 
Carlina. En la categoria d’altres literatures ha guanyat 
‘Estirpe’, de Marcello Fois. En àlbum il·lustrat, l’escollit ha 
sigut Albert Asensio, autor de l’exquisit ‘El banc blau’

tipus de lectors”. Josep Cots, l’editor 
del llibre –que enguany també ha re-
but el Premi Nacional de Cultura per 
la seva feina al capdavant d’Edicions 
de 1984–, també va fer la seva valo-
ració d’Els estranys: “Des de l’apari-
ció al mes de gener, n’hem venut uns 
2.000 exemplars. La venda ha sigut 
sostinguda i el premi ajudarà a fer 
créixer l’acceptació de la novel·la, 
d’una gran plasticitat literària i co-
micitat tràgica. Amb Els estranys co-
mença la trajectòria novel·lística 
d’un escriptor important”. 

Garrigasait va recordar la premis-
sa argumental del llibre. “És una no-
vel·la sobre la mirada perplexa d’un 
estranger que arriba a la Solsona del 
1837, durant la Primera Guerra Car-
lina, pensant-se que té eines per en-
tendre aquell lloc i el moment, però 
els seus esquemes d’interpretació se 
li enfonsen progressivament”. Tot 
seguit va dir que escrivint la història 
va tenir molt presents aquelles veus 
de “Solsona i el seu entorn” que són 
“rudimentàries però efectives” i que 
tenen la capacitat “de mostrar les se-
ves tempestes interiors”. Una de les 
idees importants de la novel·la és “la 
percepció que la modernitat és una 
cosa que ve de fora”. Arrenca amb 
una descoberta que un alter ego de 
l’autor fa a Berlín al present, i d’aquí 
l’acció retrocedeix fins al segle XIX: 
el jove prussià Rudolf von Wiele-
mann arriba a Solsona per sumar-se 

a
42-43 

44-45

● ‘L’enigma de l’ocell 
blau’, novel·la revelació 
de l’estiu ● Reediten la 
traducció de Vergés dels 
sonets de Shakespeare

llegim

L’estranyesa 
de Raül 
Garrigasait 
guanya el 
Llibreter

“AMB ‘ELS ESTRANYS’ 
COMENÇA LA TRAJECTÒRIA 
D’UN ESCRIPTOR IMPOR-
TANT”, DIU JOSEP COTS

● Màrius Sampere 
segueix en forma als 88 
anys: publica l’excel·lent 
‘Dèmens’ ● L’obra 
completa de Rimbaud

ELS ESTRANYS 
RAÜL GARRIGASAIT 
EDICIONS DE 1984 
188 PÀG. / 17,50 €

RAÜL 
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Des de fa sis anys, el Gremi de 
Llibreters atorga el Memorial 
Pere Rodeja. És una distinció 
que, igual que el premi Llibreter, 
no té dotació econòmica però 
gaudeix d’un ressò notable. El 
Memorial Pere Rodeja premia 
una llibreria catalana i “una per-
sona o entitat que destaqui per 
la divulgació i suport envers les 
activitats que els llibreters duen 
a terme”. La llibretera guanya-
dora ha sigut Rosana Lluch, de 
Llorens Llibres, ubicada a Vila-
nova i la Geltrú. L’altre premi ha 
sigut per a Xavier Gafarot, cap 
de premsa del Grup 62, “per la 
feina, sovint amagada, dels ga-
binets de premsa editorials, en 
un treball continu amb llibreries 
i autors”.

UNA LLIBRETERA I 
UN CAP DE PREMSA 
AL PALMARÈS

publicar la versió catalana de Memò-
ria del buit, que també va ser publi-
cada en castellà a Hoja de Lata, mi-
croeditorial asturiana dirigida per 
Laura Sandoval i Daniel Álvarez 
Prendes que va publicar els primers 
títols el 2013 i que compta al seu ca-
tàleg amb títols de Gavin Maxwell, 
Elinore Pruitt Stewart, Julian Se-
miónov i Luisa Carnés. “Compteu 
amb nosaltres per seguir lluitant des 
de la trinxera de la cultura”, van dir 
ahir els editors. Fois, que no va po-
der ser a Barcelona, va enviar un ví-
deo d’agraïment: “La història dels 
Chironi és com la de moltes famíli-
es, feta de vivències grans i petites. 
Amb una diferència: ells han trobat 
un boig disposat a explicar-les en 
tres llibres. Aquest boig soc jo”. 

La tercera categoria que reconei-
xen anualment els llibreters cata-
lans és la del millor àlbum il·lustrat. 
En aquest apartat l’obra guanyado-
ra ha sigut El banc blau, d’Albert 
Asensio, que l’editora Mar González, 
de Babulinka, ha descrit com “una 
obra amb gran capacitat d’emocio-
nar que parla sobre el pas del temps 
i mostra un missatge necessari: sem-
pre podem tornar a començar”. El 
banc blau explica amb sobrietat i 
bon gust les històries d’amistat, 
amor i solitud que tenen lloc al vol-
tant del banc d’un parc que és l’únic 
que sobreviu, impertorbable, al cap 
dels anys.✒

 

El premi Llibreter va néi-
xer l’any 2000 amb la 
intenció de reconèixer 
una obra de ficció publi-
cada “durant l’últim any 

i que hagués passat relativament 
desapercebuda als lectors”, recorda 
Antoni Daura, actual president del 
Gremi de Llibreters. El primer dels 
llibres afortunats va ser L’última 
trobada, de Sándor Márai, recupe-
ració de Salamandra i Empúries 
d’una novel·la de l’escriptor honga-
rès publicada per primera vegada el 
1942. L’elecció de Márai –que s’ha-
via suïcidat el 1989 als Estats Units– 
va ser molt ben rebuda pels lectors: 
les bones vendes van fer que durant 
els següents anys se’n publiqués 
gran part de les novel·les.  

Durant la primera etapa del Lli-
breter –que també distingia un àl-
bum il·lustrat, categoria que ha anat 
guanyant visibilitat els últims anys– 
es va potenciar autors com Javier 
Cercas, que el va aconseguir el 2001 
amb Soldados de Salamina, J.M. Co-
etzee, que va guanyar-lo el 2003 
amb L’edat de ferro poc abans de re-
bre el Nobel, i Robertson Davies, 
gràcies a El cinquè en joc, primera i 
excel·lent novel·la de la trilogia de 
Deptford: el guardó de l’any 2006 va 
permetre la consolidació del projec-
te editorial de Libros del Asteroide. 
“Quan portàvem una dècada del 
premi vam voler fer una reflexió so-
bre el perfil del llibres guanyadors 
–explica Daura–. En tot aquell 
temps només dos autors catalans 
l’havien aconseguit, Javier Cercas 
i Enrique de Hériz, i tots dos escri-
uen en castellà. Vam proposar des-
doblar el premi de ficció a un autor 
en llengua catalana i a un autor d’al-
tres llengües. La proposta es va 
aprovar per majoria en una assem-
blea”. Els primers guanyadors de la 

✒✒✒✒ J.N.

Les dues etapes 
del guardó

nova etapa van ser Jordi Puntí, amb 
Maletes perdudes, i Elizabeth 
Strout, amb Olive Kitteridge. Va ser 
l’any 2010: una vegada més, tots dos 
llibres van acabar tenint molt de re-
corregut entre els lectors. Des de 
llavors, alguns dels autors que han 
rebut el Llibreter han sigut Blanca 
Busquets, Gerbrand Bakker, Wajdi 
Mouawad, M. Mercè Cuartiella i 
Alicia Kopf.  

Com funciona el premi? 
El Llibreter és tan antic com el pre-
mi Libro del Año, del gremi de lli-
breters de Madrid, que actualment 
també està dividit en diverses cate-
gories. Un dels altres guardons del 
sector de l’Estat amb què compar-
teix objectius és el premi Euskadi 
de Plata. Marià Marín, secretari 
tècnic del Gremi de Llibreters, ex-
plica el funcionament del premi: 
“Hi ha un jurat per a cadascuna de 
les categories format per cinc lli-
breters en actiu. Aquest jurat rep al 
llarg de l’any les propostes que els 
fan arribar les llibreries: cal que els 
títols siguin publicats entre el maig 
de l’any anterior i el de l’any en curs, 
i que siguin de qualitat però no ha-
gin rebut l’atenció que mereixien”. 
El jurat es reuneix tantes vegades 
com calgui –sigui presencialment o 
a través de debats per correu elec-
trònic– fins que quan s’acosta la da-
ta de lliurament fa una última tro-
bada decisiva, durant la qual es vo-
ten els candidats –que acostumen a 
ser entre tres i cinc per categoria– 
i es redacta per què s’escull els gua-
nyadors. Tot i que el premi Llibre-
ter vol ser un dels moments de tro-
bada més importants del sector, ha 
sigut durant els últims anys que 
s’ha impulsat la festa en què s’anun-
cien els escollits. Ahir, a la sala Luz 
de Gas hi van passar més de 500 
convidats.✒

L’última trobada, de Sándor Marai, es va emportar el primer premi 
Llibreter: entre els finalistes hi havia Vila-Matas i Carme Riera. ARA

ESTIRPE 
MARCELLO FOIS 
HOJA DE LATA 
TRADUCCIÓ DE 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ 
296 PÀG. / 21,90 €

EL BANC BLAU 
ALBERT ASENSIO 
BABULINKA BOOKS 
40 PÀG. / 14,95 €

FRANCESC MELCION

GARRIGASAIT

MARCELLO FOIS

ALBERT ASENSIO F. MELCION

HOJA DE LATA

F. MELCION



Realismo y paisaje 
asturiano se unen en la 
exposición que acoge la 
obra de Mariano Moré 
:: CARLA COALLA /  
RAFAEL SUÁREZ 
GIJÓN. «El legado es importante 
porque permanece, se repite, nos 
ayuda y nos guía», destacó Íñigo 
Moré, sobrino nieto del pintor Ma-
riano Moré (Gijón, 1899-Oviedo, 
1974) durante la inauguración de 
la exposición en la que se podrán 
disfrutar los cuadros del artista has-
ta el próximo 22 de octubre. Una 
cuidada selección en la que el óleo 
sobre lienzo es el protagonista in-
discutible, si bien es cierto que cada 
una de las imágenes es fiel reflejo 
de la época en la que fueron con-
cebidas. Nacido en el centro de Gi-
jón, en el seno de una familia aco-
modada, fue el tifus, tal y como 
contó Juan Carlos Aparicio en su 
introducción sobre la exposición, 
lo que «le empuja a tomar los pin-
celes». Moré se vio las caras con la 
Guerra Civil, se enfrentó a un con-
sejo de guerra y pasó varios meses 
en la cárcel. Trazos de una vida que 
explican su obra, la verdad que re-
fleja, así como el apego que siem-
pre tuvo a su tierra, Asturias, que 
queda presente en muchas de sus 
creaciones.  

Una década y media después de 
la última muestra institucional de-
dicada al autor, obras como ‘Madre 
e hija’, ‘Rapazas en la fuente’ o ‘Los 
hijos del patrón’ continúan desta-
cando en la colección que conser-
va la familia Moré. Una producción 
y una vida que ha llamado la aten-
ción de Juan Carlos Aparicio Vega, 
doctor en Historia del Arte por la 
Universidad de Oviedo, no solo 
prestándose para ser el comisario 
de la exposición, sino recogiendo 
la historia del hombre y su obra en 
el libro ‘El pintor Mariano Moré 
(1899-1974)’, cuya presentación 
coincidió con la inauguración de 
la exposición. 

Otra de las peculiaridades de 
Moré es que además del oleo, des-
de muy temprano cultivó el dibu-
jo, lo que provoca que también 

haya muestras de su faceta como 
dibujante. Eso sí, son sus lienzos 
los que mejor definen las escenas 
de género, así como un costumbris-
mo muy personal que caracteriza 
su obra. Los retratos se mezclan, 
de manera llamativa, con el paisa-
je asturiano, por el que las pintu-
ras se hacen más realistas si cabe. 
El comisario de la exposición lo 
describió durante la inauguración 
como «un compromiso social que 
Mariano Moré compartía con to-
dos los pintores de la época». 

Es esa lucha a través del arte la 
que sus nietos quieren identificar 
con el pintor, acercando algunas 
de las piezas más valiosas de su co-
lección familiar a todos los astu-
rianos. La mirada de Mariano Moré 
ha vuelto a casa.

Lucía Peláez Tremols al micrófono, en presencia de dos de las nietas del pintor, Juan Carlos Aparicio 
Vega, Ana Montserrar López Moro y Ramón Alvargonzález. :: DAMIÁN ARIENZA

:: RAMÓN AVELLO 
OVIEDO. No fueron dos orquestas 
que se refuerzan o complementan 
mutuamente, sino una sólida y úni-
ca unidad sonora en la variedad mu-
sical. Ayer, en el Auditorio Príncipe 
Felipe, la Orquesta Sinfónica del Prin-
cipado de Asturias (OSPA), Oviedo 
Filarmonía (OFIL) y el Coro de la Fun-
dación Princesa de Asturias, bajo la 
dirección de Pablo González, recrea-
ron al Mahler transcendental, con-

tradictorio y poético de su Segunda 
Sinfonía, ‘Resurrección’. Una sinfo-
nía idónea para esta fusión orques-
tal por dos razones. La primera, por 
la riqueza y amplitud de medios so-
noros que requiere la obra, solamen-
te superada en Mahler por la ‘Octa-
va Sinfonía’ o ‘Sinfonía de los mil’. 
Reunir diez trompas, ocho trompe-
tas, cuatro trombones,  o cinco clari-
netes, por citar algunos ejemplos, so-
lamente está al alcance de muy po-

cas y muy grandes agrupaciones sin-
fónicas. Ayer, aunque sea efímera-
mente, hemos visto una en el Audi-
torio Príncipe Felipe, de Oviedo. La 
segunda, por la belleza sobrecogedo-
ra de una música difícil de escuchar 
en directo. El público llenó práctica-
mente las dos salas del Auditorio Prín-
cipe de Asturias y aplaudió de una 
manera cerrada y efusiva a todos los 
intérpretes y al director. La ovación 
duró más de cinco minutos. Todo ello, 
en una versión sin duda complejí-
sima, porque había que fusionar dos 
orquestas muy diferentes, sobre 
todo en la cuerda, pero con una vo-
luntad común. La voluntad y el 
buen hacer de Pablo González en 
una versión para el recuerdo.

Más de cinco minutos de 
aplausos para Gustav Mahler

La familia del pintor muestra en el Museo Piñole una selección de sus cuadros

La mirada de Moré regresa a Gijón

Juan Carlos Vega firma 
la primera biografía y 
catalogación de su obra 

El joven doctor en Historia del 
Arte Juan Carlos Vega Apari-
cio, que cuenta en su ha-
ber con una decena de pu-
blicaciones científicas en 
diferentes revistas espa-
ñolas. Presentaba aprove-
chando la inauguración 
de la exposición su pri-
mera obra monográfica 
en solitario acerca de la 
vida y obra del pintor gijonés 
Mariano Moré, dentro y fuera de 
los límites provinciales, tras una 

larga, minuciosa y costosa inves-
tigación. Este proyecto de inves-
tigación ha sido un encargo de la 
Fundación Alvargonzález, enti-
dad editora del libro.  

Al abarrotado acto acudieron: 
las nietas del pintor, una buena 

representación de los mejo-
res pintores asturianos de 

nuestros tiempos, la con-
cejala de cultura, Ana 
Montserrat López Moro, 

y Ramón Alvargonzález 
como director de la Fun-
dación. El atractivo de 
esa obra es que se trata 
de la primera biografía y 

catalogación completa de su 
obra; con el recurso del autor a 
fuentes inéditas hasta la fecha.

Marcello Fois gana  
el premio Llibreter 

POR LA NOVELA ‘ESTIRPE’ 
:: La novela ‘Estirpe’, del escri-
tor de Cerdeña Marcello Fois, ha 
sido galardonada por 
los libreros de Ca-
taluña con el 
premio Llibre-
ter 2017, otorga-
do a la mejor no-
vela del año escri-
ta en lengua no catala-
na. La novela, publicada en Es-
paña por la editorial asturiana 
Hoja de Lata y traducida del ita-
liano por e también asturiano 
Paco Álvarez, sigue cosechando 
premios.

 

Misha Maisky ofrecerá 
dos clases en Gijón 

VIOLONCHELO 
: :  El violonchelista Mischa 
Maisky, considerado todo un 
maestro de la música clásica y 
aclamado por el pú-
blico y la crítica del 
mundo entero, 
visitará Gijón la 
semana que vie-
ne, con motivo de 
la grabación de dos 
nuevas clases magistra-
les para la aplicación de perfec-
cionamiento musical Dakapp. 
Esta es la primera vez que el mú-
sico ruso, residente en Bélgica, 
imparte formación en Asturias.

El Ballet de Víctor 
Ullate llega a Oviedo 

EL 7 DE JULIO 
:: El próximo viernes 7 de julio, 
a las 20 horas, tendrá lugar en el 
Teatro Campoamor de Oviedo el 
preestreno de ‘Carmen’, el últi-
mo espectáculo de Víctor Ullate, 
en el que maestro ha trabajado 
con pasión en los últimos meses 
dejando lo mejor de sí mismo. Un 
espectáculo que contará con 
Oviedo Filarmonía, dirigida por 
el maestro Manuel Coves. Más 
de un siglo después de su estre-
no, esta nueva propuesta de dan-
za quiere alejarse de los tópicos 
y lugares comunes para adentrar-
se en la esencia de la historia.

Pablo González, al frente de la OSPA. :: E. C.

Juan Carlos 
Vega Aparicio

47Sábado 01.07.17  
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«Un altre» teatre espanyol

B
envingut sigui un nou lli-
bre de teatre. I més quan, 
com és el cas, el llibre ens 
descobreix «una altra» 

manera de veure i entendre el nos-
tre teatre al llarg del segle XX i des 
que va començar el XXI. Aparcant la 
docta manera d’estudiar el fet tea-
tral sobre la base dels seus autors, 
«Otro» teatro español, que així es diu 
el llibre, proposa «una altra» mira-
da, un recorregut alternatiu que 
posa el focus sobre l’obra de sis he-
terodoxos, sis grans figures del tea-
tre que contenen l’«alteritat» en el 
seu codi genètic: Margarita Xirgu, 
Enrique Rambal, María Casares, 

Londres, ha publicat molt i llarg so-
bre el nostre teatre i el nostre cine 
en diversos llibres, escriu d’això en 
les millors revistes internacionals i 
manté estret contacte amb el dia a 

dia teatral i cinematogràfic, tant de 
Barcelona com de Madrid. La seva 
figura és presència habitual als pa-
tis de butaques dels nostres teatres, 
en disposició d’alerta permanent, 
atenta a la mínima lluïssor, per es-
tudiar-la i divulgar-la amb la volun-
tat, el rigor i la passió que sostenen 
la seva autoritat i prestigi.
 María M. Delgado escriu, en 
aquest llibre, per a l’estudiós exi-
gent i per al rendit aficionat, amb 
generosa i rica documentació, 
conscient d’estar descobrint per 
a les noves generacions de lectors 
personalitats tan poc o gens recor-
dades com Rambal i la Casares, tan 

Josep Maria Pou
ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

reverenciades com la Xirgu, i tan 
pròximes i estimades com l’Espert, 
Pasqual i La Cubana.
 Un consell: acostin-se al llibre 
amb el mateix esperit amb el qual 
van al teatre. Comprovaran com, 
gairebé sense adonar-se’n, el llibre, 
ben agafat entre les mans, s’anirà 
esvaint de mica en mica fins a dei-
xar a pas a un escenari en què con-
templar, més real que la realitat, 
els millors moments, els millors 
treballs, dels seus sis grans prota-
gonistes. Aquest és el poder de la 
lectura. Però és també, i per sobre 
de tot, l’enorme poder de l’escrip-
tura. H

punta

Núria Espert, Lluís Pasqual i La Cu-
bana.
 La seva autora, María M. Delga-
do, catedràtica de Teatre i Arts Ci-
nematogràfiques a la Universitat de 

Garrigasait i Fois, premis Llibreter
3‘El banc blau’, d’Albert Asensio, és guardonat en la categoria d’àlbum il·lustrat

ERNEST ALÓS
BARCELONA

Els llibreters catalans han elegit els 
seus llibres favorits de l’any: Els es-
tranys (Edicions de 1984), de Raül 
Garrigasait, en la categoria de litera-
tura catalana; Estirpe (Hoja de Lata), 
de l’escriptor sard Marcello Fois, en 
la d’altres literatures, i El banc blau 
(Babulinka), d’Albert Asensio, en la 
d’àlbum il·lustrat. 
 El Llibreter té com a vocació des-
tacar llibres de qualitat que no ha-
gin rebut l’atenció suficient, perquè 
«a través de la tasca de prescripció de 
les llibreries puguin arribar a nous 

lectors». Els estranys, de Garrigasait, 
es desenvolupa a Solsona durant la 
primera guerra carlista, mostrada 
des de la «mirada perplexa» d’un jo-
ve aristòcrata prussià que es va en-
fonsant personalment després de 
quedar encallat en la tradicionalis-
ta ciutat catalana. Estirpe, de Marce-
llo Fois, és la primera entrega d’una 
trilogia sobre una família d’origen 
espanyol (els Quirón, reconvertits 
en Quironi) que recorre la història 
de l’illa de Sardenya.
 En un vídeo enviat des de l’illa, 
Fois va recordar que Sardenya va ser 
espanyola durant quatre segles i no-

més fa 150 anys que és italiana, i que 
la seva illa i Catalunya «es miren cara 
a cara a través del mar». El jurat del 
Llibreter destaca d’aquesta novel-
la, traduïda per Francisco Álvarez, 
«l’habilitat de l’autor per crear vides 
minúscules i convertir-les en llegen-
da», la «reivindicació d’una llengua 
arrelada en la tradició oral del Medi-
terrani» i «la irrupció en aquesta tra-
dició de la modernitat i la història 
en general».
 Garrigasait, premiat amb la seva 
primera novel·la després d’una tra-
jectòria a càrrec de les traduccions 
de clàssics de la Fundació Bernat Met-

RECONEIXEMENTS DELS LLIBRETERS CATALANS ge, explica que el seu llibre retrata un 
món en què «diverses veus perceben 
la modernitat com una cosa que ve 
de l’exterior» i pateixen per aquest 
xoc, un punt de vista que «ajuda a en-
tendre coses». El jurat ha valorat que 
Els estranys, que el seu autor vincula a 
referents com Marià Vayreda, Josep 
Pla i Joan Perucho, «partint d’un fet 
històric concret, situat en un lloc ge-
ogràfic concret, construeix una his-
tòria que els transcendeix», en un 
«retaule de situacions, personatges 
i gèneres literaris que barreja ficció i 
realitat». El volum premiat, segons el 
seu autor, tracta temes de pes, com 
la diversitat, el pas del temps i el rep-
te de tornar a començar.
 E l  Gremi  de  L l ibreters  de 
Catalunya va entregar també el Me-
morial Pere Rodeja, en memòria 
del llibreter de la llibreria Geli. El 
jurat ha premiat Rosana Lluch, de 
la llibreria Llorens, de Vilanova i la 
Geltrú, per «la seva trajectòria sos-
tinguda». H33 Raül Garrigasait.



L’estiu, temps de festivals de música

L’
oferta de festivals de música es 
desboca durant l’estiu, amb 
ofertes per a tots els gustos. Des 
de fa anys, Catalunya es con-
verteix aquests mesos en un 

mapa on es poden localitzar tota mena de 
gèneres i formats, esdeveniments que con-
formen un calendari variat, apte per a tots 
els gustos i edats. També per a molt diversos 
pressupostos. El juliol i l’agost s’obre la pos-
sibilitat d’assistir a centenars de concerts i 
de participar en desenes d’esdeveniments, 

de trajectòria dilatada o a punt d’estrenar-
se. Van des de la música clàssica fins a la 
més contemporània i radical, des de les ci-
tes d’un dia o un cap de setmana fins als ci-
cles més extensos, des del racó elegant fins 
a l’acampada festiva i juvenil, amb partici-
pació d’artistes de primera línia (com són 
els casos de Deep Purple o Wilco), formaci-
ons emergents o propostes destinades al 
gran públic. La varietat que s’ofereix a l’es-
pectador és probablement el factor més 
destacat d’un fenomen que segueix en alça 

i que en el futur potser necessitarà algu- 
na cosa semblant a una autoregulació per-
què el volum de l’oferta no impliqui morir 
d’èxit. De moment no és necessària, però 
l’amplitud és tan gran que es requereix una 
guia, com la que ofereix avui el diari, per no 
perdre’s en el laberint de festivals i per ajus-
tar els desitjos a les possibilitats de cada 
butxaca. En tot cas, l’abundància de festi-
vals és un símptoma de benestar i que la 
ciutadania disfruta de l’estiu, la música i la 
cultura. 

S
erà Hard Rock. La popular i pode-
rosa xarxa mundial d’hotels, ca-
feteries i casinos, propietat dels 
indis seminoles dels Estats Units, 
serà la que construirà el complex 

recreatiu i turístic (conegut de moment per 
les sigles CRT) de Vila-seca i Salou, al Tarrago-
nès. Ha sigut finalment l’única firma que 
s’ha presentat al concurs pilotat per la Gene-
ralitat, i per tant no hi haurà sorpreses en el 
moment de l’adjudicació formal d’un pro-
jecte que ha transitat per moltes vicissituds 
però que ha de significar un punt d’inflexió 
per a l’economia de les comarques del sud 
de Catalunya.
 Els antecedents remots del CRT s’han de 
buscar a Eurovegas, el macroprojecte de ca-
sinos i hotels que el multimilionari nord-
americà Sheldon Adelson va voler aixecar al 
Baix Llobregat fa més d’un lustre. La gran 
cruesa de la crisi en aquella època va activar 
el possibilisme dels poders públics, incli-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

El complex del Tarragonès, més a prop
nats a autoritzar una obra que hauria creat 
llocs de treball però al preu de greus costos 
ambientals i socials. Finalment, Adelson va 
desistir i va intentar portar el seu projecte a 
Madrid, on tampoc va quallar. La perspecti-
va confirma que és el millor que podia pas-
sar. Aquell frustrat pla faraònic va donar pas 
aquí a un altre de menys volum, BCN World, 
ja a la Costa Daurada, que tampoc es va arri-
bar a concretar però que va ser l’embrió de 
l’actual CRT, de dimensions i filosofia molt 
més raonables.

 La característica principal del projecte és 
que està pensat per a un públic familiar i 
que l’epicentre del negoci no serà el joc (no-
més hi haurà un casino). Aquest perfil més 
amable explica també la participació en el 
pla del parc Port Aventura, ubicat a la zona 
contigua i que gestionarà els hotels del CRT. 
Completa el projecte una altra empresa amb 
àmplia experiència a Catalunya, Value Re-
tail, artífex de l’exitós La Roca Village. En su-
ma, el complex presenta ara moltes més 
llums que ombres, i els detalls que els pro-
motors aniran desvelant en les pròximes set-
manes hauran de confirmar que les expecta-
tives superen amb escreix els recels que en-
cara poguessin existir. Aquest desitjable 
final feliç, però, no ha de fer oblidar que, per 
molt benvinguda que sigui l’ocupació i la ri-
quesa que generarà el CRT, l’economia i la 
societat catalanes requereixen llocs de tre-
ball de més valor afegit, única garantia d’un 
futur millor.

Hard Rock materialitzarà 
el projecte de Vila-seca i 
Salou, molt més raonable 
que el frustrat pla d’Eurovegas

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

La dirigent democristiana no ha dei-
xat de banda les seves conviccions 
personals i ha votat contra la llei 
que permetrà els matrimonis homo-
sexuals a Alemanya. La proposta so-
cialdemòcrata ha tirat endavant al 
Bundestag amb el suport de 70 dipu-
tats de la CDU.	 3Pàg. 12

Angela
Merkel
Cancellera
alemanya

Noms propis

EEEE

La recentment elegida degana dels 
lletrats barcelonins es proposa in-
crementar el contacte amb els po-
ders públics per traslladar-los les in-
quietuds dels ciutadans amb vista 
que es reflecteixin en reformes o 
modificacions legislatives en bene-
fici de les persones.	 3Pàg. 32

Maria Eugènia
Gay
Col. d’Advocats 
de Barcelona

EEEE

El programa d’apadrinament de jo-
ves emprenedors de la fundació ha 
demostrat un any més la seva alta 
eficàcia. Els beneficiaris d’aquesta 
eina compten amb un sòlid punt de 
suport des del qual desenvolupar el 
seu talent.	 3Pàg. 34

Francisco 
Belil
Pt. Fundació 
Princesa de Girona

EEEE

L’autor de Solsona ha sigut distin-
git pels llibreters catalans amb el 
seu premi anual per Els estranys, una 
novel·la ambientada en la primera 
guerra carlista. També han sigut 
premiats Marcello Fois i Albert 
Asensio.	 3Pàg. 58

Raül 
Garrigasait
Escriptor

EEEE

Aquesta igualadina de 24 anys, al 
capdavant de la seva firma Mietis i 
una proposta en pell, va guanyar 
ahir el premi nacional al Disseny 
Emergent de la passarel·la 080 Bar-
celona Fashion, dotat amb 15.000 
euros i ofert per Desigual	3Pàg. 69

Maria
Fontanellas
Dissenyadora

EEEE
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La 18a edició del Premi
Llibreter, que atorga el
Gremi de Llibreters de Ca-
talunya, ha guardonat Els
estranys, debut com a no-
vel·lista del filòleg Raül
Garrigasait, publicada per
Edicions de 1984, en la ca-
tegoria de millor llibre de
literatura catalana. Els lli-
breters catalans i el jurat
final han considerat el mi-
llor llibre d’altres literatu-
res la novel·la Estirpe, del
prolífic autor italià Marce-
llo Fois, publicada per Ho-
ja de Lata i amb traducció
d’Alberto Álvarez. El pre-
mi com a millor àlbum il-
lustrat va ser per a El banc
blau, amb dibuixos i text
d’Albert Asensio i publicat
per Babulinka.

Antoni Daura, presi-
dent del Gremi, va cele-
brar que els premis ja esti-
guin consolidats i els edi-
tors Josep Cots (1984) i
Mar González (Babulin-
ka) van coincidir en el fet
que les obres guardonades
“es mereixen un llarg re-
corregut i amb aquesta in-
tenció les hem editat”. Per
Cots, és el segon premi
(l’anterior va ser el 2010
per Olive Kitteridge, d’Eli-
zabeth Strout) i per Gon-
zález “és el primer, en no-
més tres anys i mig de vida
de l’editorial, i té un valor
especial perquè és net”.

Els editors de Fois tam-
bé es van alegrar del guar-
dó, que l’autor va agrair a
través d’un vídeo enregis-
trat, en no poder ser a Bar-
celona, tot declarant que
“com a sard, és català”. Es-

tirpe és el primer títol
d’una trilogia.

Els estranys és, segons
l’autor, “la mirada perple-
xa d’un estranger en un
món on la modernitat ve
de fora”. Asensio, autor
d’un àlbum infantil poètic,
va explicar que “fa deu
anys que la vida em va per-
metre fer un canvi i co-
mençar a ser il·lustrador” i
rebre el premi per un llibre
sobre les segones oportu-
nitats li dona la raó.

Per altra banda, en la
mateixa roda de premsa,
es van presentar a Barce-
lona els dos premiats en el
6è Memorial Pere Rodeja,
en homenatge al llibreter
gironí, que van ser la llibre-
tera vilanovina Rosana
Lluch i el periodista i cap
de premsa del Grup 62 Xa-
vier Gafarot. ■

El Gremi de Llibreters de Catalunya guardona les novel·les de Raül Garrigasait
(‘Els estranys’) i Marcello Fois (‘Estirpe’) i l’àlbum d’Albert Asensio (‘El banc blau’)

Lluís Llort
BARCELONA

Obres de llarg recorregut

Raül Garrigasait i Albert Asensio, dos nous Premi Llibreter ■ GUILLEM ROSET / ACN

El Canet Rock 2017 va
penjar ahir el cartell d’en-
trades exhaurides, segons
van informar els organit-
zadors del festival en un
comunicat. En les darre-
res hores es van exhaurir
les últimes 300 entrades
d’un total de 20.000 que
estaven a la venda des del
mes de novembre. La
quarta edició de l’era mo-
derna del festival se cele-
bra avui al Pla d’en Sala de
Canet de Mar, al Maresme.
Una quinzena de grups,
entre els quals destaquen
Sopa de Cabra, Jarabe de
Palo, Doctor Prats i Txa-
rango, passaran per l’esce-
nari fins diumenge a la
matinada, durant dotze
hores ininterrompudes de

música.
Els encarregats d’obrir

el festival avui a les sis de la
tarda són els Raska, un
grup de pop-rock i ska es-

collit per votació popular.
El festival incorpora per
primer cop els canetums
com a moneda de paga-
ment. ■

El Canet Rock ven
totes les entrades
Redacció
CANET DE MAR

El festival tornarà a reunir 20.000
espectadors avui al Pla d’en Sala

Txarango (en la imatge, al maig a Barcelona) són un dels
noms destacats del Canet Rock 2017 ■ JOSEP LOSADA



EL PUNT AVUI
DISSABTE, 1 DE JULIOL DEL 2017 | Punt de Vista | 3

http://epa.cat/c/si464g

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Gerència Comercial: Anna Maria Ribas.
Direcció Comercial: Eva Negre (El Punt Avui), Eduard
Villacé (Agències), Maria Àngels Taulats (Setmanaris), Jo-
sep Sánchez (L’Esportiu) i Carles Gri (Serveis al Lector).
Webs i Sistemes: Josep Madrenas (director), Joan Saro-
la (Sistemes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Hu-
mans: Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch.
Producció i Logística: Lluís Cama. Distribució: Con-
cepció Casals.

Accedeix als
continguts del webEdita: Hermes Comunicacions SA

http://www.elpuntavui.cat
Centraleta Girona: 972 18 64 00
Centraleta Barcelona: 93 227 66 00
Atenció al client: 972 18 64 80
Redacció Girona: Güell, 68. 17005
Redacció Barcelona: Diputació, 284, 4t. 08009

Director: Xevi Xirgo i Teixidor.
Directors adjunts: Jordi Grau (Girona), Pepa Masó (Societat), Joan Ventura (Informació Cultural), Xevi Sala (Opinió,
Formats Especials i coordinació amb El Punt Avui Televisió), Ramon Roca (L’Econòmic i Informació econòmica), Mi-
quel Riera (Presència, Tancament i Informació internacional), Joan Rueda (Ciutats i Informació local), Lluís Martínez
(coordinació amb El Punt Avui Televisió).
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Pilar Esteban (Europa-Món), Anna Serrano (Política), Carles Sabaté (Societat),
Jaume Vidal (Cultura), David Castillo (Suplement Cultura), Andreu Puig (Fotografia), Quim Puigvert (Llengua), Jordi
Molins (Disseny), Montse Martínez (Apunts), Carme Torns (Documentació), Antoni Dalmau (Tancament), Susanna Oli-
veira (Barçakids), Jaume Batchellí (Producció), Montse Oliva (delegada a Madrid), Pere Gorgoll (Necrològiques), Gem-
ma Busquets (Comunicació), Narcís Genís, Tura Soler, Xavier Castillón i Anna Puig (Comarques Gironines).

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

n dia d’aquests el PSC s’hauria
de plantejar fer com Ikea amb
els mobles, que te’l entrega

quan els compres un manual d’ins-
truccions d’ús i de muntatge. Serviria
per als mateixos militants i, és clar,
també per als periodistes que els hem
d’interpretar. Ho dic perquè aquesta
mateixa setmana hem sentit l’alcalde
socialista de Blanes, Miquel Lupiánez,
parlant a Onda Cero sobre el referèn-
dum. Se’n mostrava partidari (“quin
mal fan les urnes i les paperetes?”, de-
ia) tot i que al mateix temps aclaria
que, com alcalde, ell no cedirà locals
per a l’organització de l’1-O i que vota-
rà que no. I just després, va i surt el
primer secretari del PSC, Salvador
Illa, demanant-li una rectificació per-
què, com diu, les posicions de l’alcalde
de Blanes “no estan en la línia del pen-
sament del partit”. Gairebé al mateix
temps, l’alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, la socialista Núria Par-

U “El PSC hauria
de fer com Ikea amb
els mobles, i
acompanyar-nos les
seves declaracions
d’un manual

lón, va dir que seria un escàndol que el
govern de Madrid pugui aplicar l’arti-
cle 155 i suspendre competències a
Catalunya. La reacció va ser immedia-
ta: el portaveu del PSOE va replicar
durament Parlón amenaçant fins i tot
de sancions aquells socialistes que tin-
guin res a veure amb l’1-O. I ahir surt a
TV3 el líder del PSC, Miquel Iceta,
dient que res de sancions, que el PSOE
no en pot pas aplicar, als socialistes

catalans. “En tot cas, les hauria d’apli-
car el PSC, i jo no ho penso fer”, va dir
Iceta; però hi va afegir: “No ho penso
fer perquè no m’imagino cap alcalde
del PSC prenent acords contra la llei.”
I si ho fan, Miquel? I si van sortint càr-
recs socialistes, com els de Girona,
Terrassa, Torroella de Fluvià o l’Esca-
la, que diuen que no pensen pas posar
pals a les rodes al plebiscit, què faràs?
Què faràs Miquel, quan no puguis ju-
gar més a l’equilibrista? És un desig,
això de no haver de sancionar ningú?
O és una amenaça? O l’amenaça és
que simplement ja els caurà el pes de
la llei si la incompleixen, que allà ells si
són socialistes i partidaris del procés?
Tanta urticària us fa, el procés? Es pot
ser socialista i partidari de l’1-O? Us
estarà bé, que apliquin la llei a cente-
nars d’alcaldes? Ells s’ho han buscat? I
us quedareu tan amples, com el PP?
És com el PSOE, el PSC? No ho sé. Ne-
cessitaria el manual.

Equilibristes
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Els polítics de qualsevol color
i qualsevol país democràtic

saben que l’afer de les pensions és
un material inflamable. Per això, in-
tenten passar-hi de puntetes quan
manen i no tenen cap vergonya a
utilitzar-les com a munició quan
són a l’oposició. Tal és el cas actual,
quan en les rengleres del PP afirma
que una Catalunya independent no
podria pagar les pensions, quan sa-
ben perfectament, perquè és una
qüestió aritmètica global, que seria
tot al contrari. Espanya, sense Ca-
talunya, tindria greus dificultats per
pagar els seus pensionistes.

El govern espanyol ha hagut de
donar un crèdit de 6.000 milions
d’euros a la Seguretat Social i n’ha
pres 3.500 milions més de la guar-
diola de les pensions per satisfer la
paga extra d’estiu dels pensionis-
tes. El govern ha utilitzat aquest re-
curs i, possiblement, ho tornarà a
fer al desembre, perquè no vol dei-
xar la guardiola a zero, per l’impacte
psicològic que això tindria. Però
aquestes angúnies financeres po-
sen de manifest la fragilitat del dis-
curs triomfalista del PP, quan diu
que l’economia espanyola és una
de les més dinàmiques i pròsperes
del món. ¿Com s’explica, llavors, el
dèficit? La resposta és simple, al
marge de la caiguda demogràfica:
perquè les aportacions de les em-
preses i dels treballadors són insu-
ficients. Es crea ocupació, però
amb salaris més baixos.

Al capdavall, la solució implica
dissenyar polítiques que incentivin
l’augment de la població, però tam-
bé un canvi d’estructura econòmica
a mitjan termini. Cal apostar per
llocs de treball d’alta qualificació
que, en ser més productius, fan
aportacions més importants a la
Seguretat Social. És un canvi lent,
però imprescindible. La futura re-
pública ho ha de tenir en compte.

Un canvi de
model per a
les pensions

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La divuitena edició del premi Llibreter, que atorga
el Gremi de Llibreters de Catalunya, ha guardonat
Els estranys, debut com a novel·lista del filòleg ca-
talà Raül Garrigasait, en la categoria de millor lli-
bre de literatura catalana. També van premiar l’àl-
bum il·lustrat El banc blau, d’Albert Asensio.

FISCAL GENERAL DE L’ESTAT

Premi Llibreter

El ministeri fiscal referma les acusacions de des-
obediència, prevaricació i malversació contra la
consellera per la compra d’urnes, a pesar que no
s’han comprat i a pesar que comprar-les no viola
la llei, perquè no li interessa la llei, sinó bloquejar
qualsevol moviment del govern català.

-+=

-+=

Un congrés rellevant
Marta Rovira Martínez

La llei del bloqueig
José Manuel Maza Martín

-+=

Raül Garrigasait

La Fundació Congrés de Cultura Catalana ha
commemorat el quarantè aniversari del congrés
reivindicant la importància de l’esdeveniment
com a expressió de tot un poble durant la Transi-
ció, una època tan efervescent com l’actual, plena
d’esperances i incerteses.

SOCIÒLOGA I ASSAGISTA

FILÒLEG I ESCRIPTOR

De reüll
Maria Palau

Siguem
còmics

a fa més de deu anys que el conseller Ferran
Mascarell es va comprometre amb el projecte del

museu del còmic. El seu successor, Joan Manuel
Tresserras, se’l va fer també seu i el 2010 va signar un
conveni amb l’Ajuntament de Badalona per tirar-lo
endavant. Badalona, la ciutat de Rubén Pellejero, el
dibuixant de Corto Maltés, i d’Enric Sió, un dels grans del
còmic a qui el país deu un reconeixement. El sector, un
dels més cohesionats, estava realment il·lusionat,
sobretot quan de les boques dels polítics només en

sortien paraules d’un optimisme
desbordant. El museu, deien, obriria
abans d’un parell o tres d’anys.
Paraules. El consistori va complir
amb la seva part: buscar una seu
adient, una fàbrica de finals del
segle XIX, i rehabilitar-la amb una
inversió de 3,5 milions d’euros. Set
anys després, la Generalitat encara

no hi ha posat ni un sol euro dels 8 milions que va dir que
assumiria. A l’edifici buit, on fa poc van haver de fer una
reparació a la teulada, ja hi ha qui ha intentat buscar-hi
un altre ús per enterrar el somni del museu, un gest que
ha causat indignació en els que hi creien i hi segueixen
creient. Urgeix desbloquejar la situació de paràlisi que
arrosseguem, incomprensible tenint en compte la
fortalesa del còmic i de la il·lustració a Catalunya,
referència creativa i editorial en l’àmbit estatal i
internacional, amb dos salons, el del còmic i el del
manga, d’un èxit que reverbera arreu del món.

J

Urgeix
desbloquejar
la situació de
paràlisi del
museu del
còmic
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IWﾐデヴ;S; Wﾐ ﾉ; HWﾉﾉWゲ; aWﾏWﾐｷﾐ;が 
ｷﾐデWヴｷﾗヴ ｷ IｹIﾉｷI;が SWゲ SW SｷaWヴWﾐデゲ 
ヮWヴゲヮWIピ┗Wゲく 

Aケ┌Wゲデ デヴWH;ﾉﾉ SげE┗; S;ﾉ;ゲ Yゲ 
┌ﾐ ヴWﾉ;デ SW ヴWﾉ;デゲく Éゲ ┌ﾐ; ┗ｷゲｷﾙ SWﾉ 
ﾏﾙﾐ ﾗ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ; H;ゲ;S; Wﾐ ﾉ; a┌-

ゲｷﾙ SげWﾉWﾏWﾐデゲ ヮヴﾗ┗ｷﾐWﾐデゲ Sげ;ﾉデヴWゲ 
I┌ﾉデ┌ヴWゲき Wﾉ ﾏWゲピゲゲ;デｪW ;ヮﾉｷI;デ ; 
ﾉ; IﾗﾐIWヮIｷﾙ gﾉﾗゲﾘgI;く

LげW┝ヮﾗゲｷIｷﾙ Wゲ ヮヴWゲWﾐデ; Wﾐ IｷﾐI 
ゲXヴｷWゲぎ AヮヴｴﾗSｷデ;が SWﾉWﾐWが Iゲｷゲが 
Aヴ;IﾐW ｷ Sﾗヮｴｷ;が SW ケ┌;デヴW ﾗHヴWゲ 
I;S;ゲI┌ﾐ; ケ┌W ヴWヮヴWゲWﾐデWﾐが Wﾐ Wﾉ 
ゲW┌ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデが Wﾉ ヮWゲ SWﾉ ﾏｷデW Wﾐ ﾉ; 
ｴｷゲデﾘヴｷ; SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ;が SW ﾉげ;ヴデ ｷ SW 
ﾉ; ┗ｷS;く Dｷﾐゲ SW I;S; ゲXヴｷW ｷ Wﾐ ﾉ; 
ｪﾉﾗH;ﾉｷデ;デが ゲげｴｷ ヮWヴIWヮ ┌ﾐ; ゲｷﾐデ;┝ｷぎ 
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FOTO: Aj. la Seu / C;ヴデWﾉﾉ ヮヴﾗﾏﾗIｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉげW┝ヮﾗゲｷIｷﾙ aﾗデﾗｪヴ<gI; SW S;ﾉ;ゲ

El Cicle d’Art Contemporani, 
amb una mostra d’Eva Salas 

Eﾉ GヴWﾏｷ SW LﾉｷHヴWデWヴゲ SW C;デ;-

ﾉ┌ﾐ┞; ｴ; ;デﾗヴｪ;デ Wﾉゲ ｪ┌;ヴSﾗﾐゲ 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐWﾐデゲ ;ﾉ XVII PヴWﾏｷ Lﾉｷ-
HヴWデWヴ ヲヰヱΑ ; Eﾉゲ Wゲデヴ;ﾐ┞ゲが SW 
R;┑ﾉ G;ヴヴｷｪ;ゲ;ｷデが ┌ﾐ; ﾐﾗ┗Wﾉびﾉ; 
ゲﾗHヴW Wﾉゲ I;ヴﾉｷﾐゲ ; Sﾗﾉゲﾗﾐ;き Eゲ-
ピヴヮWが SW M;ヴIWﾉﾗ Fﾗｷゲが ｷ Eﾉ H;ﾐI 
Hﾉ;┌が SげAﾉHWヴデ AゲWﾐゲｷﾗく Eﾉ VI MW-

ﾏﾗヴｷ;ﾉ PWヴW RﾗSWﾃ;が ケ┌W Wゲ ┗; 
ﾉﾉｷ┌ヴ;ヴ ; Gｷヴﾗﾐ;が Wﾉゲ ヮヴWﾏｷゲ ┗;ﾐ 

Wゲデ;ヴ ;デﾗヴｪ;デゲ ; ﾉ; ﾉﾉｷHヴWデWヴ; Rﾗ-

ゲ;ﾐ; Lﾉ┌Iｴが SW ﾉ; ﾉﾉｷHヴWヴｷ; LﾉﾗヴWﾐゲ 
LﾉｷHヴWゲが ｷ ;ﾉ SｷヴWIデﾗヴ SW ヮヴWﾏゲ; 
SげESｷIｷﾗﾐゲ ヶヲが X;┗ｷWヴ G;a;ヴﾗデく 
Aｴｷヴ ;ﾉ ┗WゲヮヴW Wゲ ┗; IWﾉWHヴ;ヴ ﾉ; 
FWゲデ; SW ﾉﾉｷ┌ヴ;ﾏWﾐデ ; ﾉ; ゲ;ﾉ; L┌┣ 
SW G;ゲく Lげ;IデW ┗; ゲWヴ IﾗﾐS┌ｼデ ヮWヴ 
Tﾗﾐｷ P┌ﾐプが ;ﾏH ﾉ; ﾉWIデ┌ヴ; SWﾉ 
ヮヴWｪﾙ ヮWヴ JﾗゲWヮ M; Pﾗ┌ ｷ ﾉげ;Iデ┌-

;Iｷﾙ ﾏ┌ゲｷI;ﾉ SW BWヴﾐ;デ Fﾗﾐデ Tヴｷﾗく

‘Els estranys’, el llibre sobre 
carlins de Raül Garrigasait, 
Premi Llibreter 2017

Eﾉ ヮヴﾗヮWヴ ヶ SW ﾃ┌ﾉｷﾗﾉが ﾉげWSｷデﾗヴｷ;ﾉ 
Pﾉ;ﾐWデ; ゲﾗﾉデ;ヴ< ; CWヴ┗Wヴ; ﾏYゲ 
SW ヱヰヰ W┝Wﾏヮﾉ;ヴゲ SWSｷI;デゲ SW 
L;ゲ ┗Wﾐデ;ﾐ;ゲ SWﾉ IｷWﾉﾗが SW Gﾗﾐ-

┣;ﾉﾗ GｷﾐWヴが ヮWﾉゲ ┗ﾗﾉデ;ﾐデゲ SW ﾉ; I;-

デWSヴ;ﾉく Lげ;ﾉﾉｷHWヴ;ﾏWﾐデ SWﾉゲ W┝Wﾏ-

ヮﾉ;ヴゲ Wゲ a;ヴ< ;ﾉ ﾉﾉ;ヴｪ SWﾉ ﾏ;プ SWﾉ 
ゲｷゲ SW ﾃ┌ﾉｷﾗﾉが SW ヱヰ ; ヱン ｴﾗヴWゲが 
Wﾐ Wﾉ ﾏ;ヴI SW I;S; I;デWSヴ;ﾉ ヮWヴ 
; ケ┌X Wﾉゲ ﾉWIデﾗヴゲ ヮ┌ｪ┌ｷﾐ ヴWゲI;-

デ;ヴどﾉﾗゲく Á┗ｷﾉ;が B;ヴIWﾉﾗﾐ;が B┌ヴｪﾗゲが 

CWヴ┗Wヴ;が Gｷヴﾗﾐ;が LﾉWﾙが M;ﾉﾉﾗヴ-
I;が M┎ヴIｷ;が O┗ｷWSﾗが P;ﾏヮﾉﾗﾐ;が 
Pﾉ;ゲXﾐIｷ;が SWｪﾗ┗ｷ;が SW┗ｷﾉﾉ;が T;ヴヴ;-

ｪﾗﾐ;が TﾗﾉWSﾗが T┌ｷ ｷ Vｷデﾘヴｷ; ゲﾙﾐ ﾉWゲ 
Iｷ┌デ;デゲ デヴｷ;SWゲ ヮWヴ デWﾐｷヴ ┗ｷSヴｷWヴWゲ 
ｪﾘピケ┌Wゲ SW ﾉWゲ ケ┌W GｷﾐWヴ ヮ;ヴﾉ; 
Wﾐ ﾉ; ゲW┗; ﾐﾗ┗Wﾉびﾉ;く Eﾉゲ ﾉﾉｷHヴWデWヴゲ 
SW デﾗデWゲ ﾉWゲ Iｷ┌デ;デゲ ゲげｴ;ﾐ ゲ┌ﾏ;デ 
; ┌ﾐ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ｷ ゲWヴ;ﾐ 
Wﾉﾉゲ Wﾉゲ ケ┌W ;ﾉﾉｷHWヴｷﾐ Wﾉゲ W┝Wﾏ-

ヮﾉ;ヴゲ SWSｷI;デゲく

Planeta solta 100 exemplars 
de ‘Las ventanas del cielo’ a 
Cervera el 6 de juliol

Amb La Mañana estar ben informat li sortirà a compte

amb la targeta                  2 entrades al preu d’una

CONCERT INAUGURAL - COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ

COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ

Neix el 1996 amb l’Escola de Música creada 
aquell mateix any dins la Societat Coral Amics 
de la Unió de Granollers, entitat dedicada des 
de 1877 a la promoció i difusió de la música 
coral. 

El cor, format per veus blanques entre dotze 
i disset anys, està considerat una de les for-
macions de més nivell de Catalunya i interpre-
ta obres de diferents períodes i estils. Tots els 
membres del cor reben classes de cant i tècnica 
vocal amb els professors Maria Illa, Jordi Casa-
nova, Júlia Sesé i Alba Ballús.

Des de la seva formació, Josep Vila i Jover és 
el director titular del cor, tot i que ha treballat 
també amb directors de prestigi com Christian 
Grube, Francesc Guillén, Òscar Boada, Manel 
Valdivieso, José Luis Basso, Antoni Ros-Mar-
bà, Pablo González i Jordi Savall, entre d’altres.

Des que es va estrenar l’any 2012, l’espectacle 
VEU S s’ha presentat a nombrosos escenaris 
de Catalunya i també ha sorprès el públic de di-

versos festivals europeus. Després d’un temps 
renovant-ne part del repertori, el Cor Infantil 
Amics de la Unió recupera aquest concepte de 
concert dinàmic i proper on la música, el movi-
ment i la interacció amb el públic fan de VEUS 
una experiència única gràcies a la vitalitat dels 
joves membres del cor.

Aquest diumenge 2 de juliol, COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ, a les 20.00 hores, al Convent de Sant Domènec de Balaguer.

Amb la participació del Cor Jove de l’Orfeó Balaguerí, Sílvia Rufach, directora, i, Josep Vila i Jover, direcció.

Entrada: 12€. 

Compra anticipada: 10€. 

Menors de 12 anys entrada gratuïta.

Més informació a

www.julioldemusicaipoesia.cat



“La idea de la felicitat és fàcil 
i depèn de cadascú”

ANTONIO RENOM | Publica ‘El aprendizaje de las cicatrices’ (Alienta) 

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

La insatisfacció, la 
sensació de fracàs o 
el sentiment de frus-
tració pot conver-
tir-se en alguna cosa 
positiva i en font de 
transformació per-
sonal. Solament s’ha 
de saber fer. Renom 
(Panamà, 1978) ens 
proporciona una es-
tratègia per enfron-
tar-nos a la realitat 
–en el seu cas, una 
malatia genètica in-
curable– i treure’n 
profit vital.

El seu llibre comença 
amb una afirmació, en el prefaci, que sorprèn: 
desmunta el pensament positiu, tant de moda.
En realitat, el pensament positiu és una veritat 
només a mitges, perquè el pensament sense ac-
ció no serveix de res; el més important és prendre 
consciència de la nostra realitat i afrontar-la, uti-
litzar-la en el nostre benefici.
Explica que la seva malaltia ha estat “el meu 
destí i potser el meu do”. Per què?
En primer lloc, perquè m’ha donat un gran poder 
de concentració; m’ha permès saber on són els 
meus límits. I sobretot, m’ha permès agafar im-
puls per créixer a tots els nivells. En aquest mo-
ment, sóc incapaç de veure-la com una tragèdia.
El títol del llibre ja és una declaració d’intenci-
ons. Ens ajuda a enfrontar-nos al sofriment i re-
convertir-lo en una cosa positiva?
Crec i espero que pugui ajudar a pensar i a refle-
xionar a tots els que el llegeixin. Per a mi, ha estat 
un exercici d’introspecció molt vàlid i he gaudit 
molt escrivint-lo. Ara toca compartir-lo i si, a més 
d’això, pot servir a algú a entendre una mica més 
i millor la seva vida. Missió complerta.
El llibre és àgil i amè, combina la seva pròpia bi-
ografia amb fets històrics, contes o pel·lícules. És 

la seva manera d’es-
criure o pensa que 
facilita la lectura?
En realitat, la redac-
ció fluïa sola i crec 
que aquest format 
en part ve derivat 
de les meves lectu-
res; sóc un apassio-
nat de la Història i la 
curiositat ha fet que, 
a més, m’interessin 
tot tipus de llibres. I 
sí, crec que esquit-
xar la redacció amb 
anècdotes ad hoc pot 
alleugerir la lectura.
Què és l’economia de 
la felicitat?

Es tracta d’un corrent de pensament que estudia 
l’efecte dels moviments econòmics en la felicitat 
de les persones i que als anys 70 del segle passat, 
l’economista Easterlin va qüestionar. Va dubtar 
del poder de l’economia en la felicitat de l’ésser 
humà i avui se segueix dubtant, mentre s’aposta 
pel valor de l’ésser humà, tant a nivell individual 
com col·lectiu. I sobretot, s’aposta pel valor de les 
relacions per aconseguir la felicitat. I estic d’acord.
Es considera una persona feliç?
La idea de la felicitat és fràgil i depèn de cadascú. 
En el meu cas puc dir que en línies generals sóc 
una persona afortunada per tot el que tinc; estic 
envoltat de gent que vull i gaudeixo de la meva 
feina. Crec que poc més es pot demanar.
A quin tipus de lector va dirigit el llibre?
M’agradaria que arribés la mateixa manera a algú 
de 18 anys que a algú de 50 i que tots dos tro-
baran alguna cosa bona en ell i, sobretot, que 
s’entretinguin i gaudeixin amb la seva lectura. So-
bretot, és un llibre per a aquells que no volen ser 
víctimes i no volen un llibre d’autoajuda, sinó re-
flexions que els permetin treure les seves pròpies 
conclusions per lluitar i ser feliços amb les seves 
pròpies eines. 

DISSABTE 1 DE JULIOL DE 2017

Una de les nostres fotògrafes va 
anar ahir a una granja porcina 
d’Albesa per il·lustrar, amb el seu 
model 4.0, l’evolució del sector i 
la recuperació de l’economia llei-
datana. El que no s’esperava la 
nostra redactora gràfica és que 
la normativa per accedir-hi és 
estricta, fins al punt que va ser 
obligatori dutxar-se, i no només 
abans d’entrar, sinó també quan 
va arribar l’hora de sortir. Està 
clar que la higiene perfecta és un 
dels punts forts de l’explotació.
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Raül Garrigasait
Escriptor solsoní

Ana Pastor
Presidenta Con-
grés de Diputats

Donald Trump
President dels 
Estats Units

La seva novel·la Els estranys –les 
experiències d’un oficial prussià 
que viatja a Solsona durant la 1a 
guerra carlina– guanya el Premi Lli-
breter 2017 de literatura catalana.

Ha respost no a la petició de Puig-
demont d’explicar el referèndum i 
li diu que el reglament sols permet 
que les autonomies duguin proposi-
cions de llei o compareguin al Senat.

Via Twitter ha insultat una presen-
tadora de TV, tractant-la de “boja” i 
de l’aspecte de la qual s’ha burlat al 
dir que la va veure “sagnar de mala 
manera per un estirament facial”.

És un llibre per a aquells que no volen ser 
víctimes i no volen un llibre d’autoajuda

JA HI SOM 
TOT@S 
| Maria Rosa 
Ball Papiol
@mrosaball |

Respecte a 
la sexualitat
Ja fa vint-i-set anys que la 
OMS va declarar que la ho-
mosexualitat no és una malal-
tia, i no fa pas massa anys que 
la ONU, en la seva declaració 
sobre orientació sexual i iden-
titat de gènere, va reconèi-
xer els drets de les persones 
LGTB i va manifestar que les 
lleis contra la homosexualitat 
són una violació dels drets 
humans. Malgrat tot, enca-
ra hi ha més de 70 països al 
món on les persones LGTB 
són perseguides i condemna-
des a penes de presó i, inclús, 
a la pena de mort.  A més, per 
les grans tradicions religioses 
la relació homosexual és una 
relació contra natura i malal-
tissa, amb la qual cosa l’únic 

que aconsegueixen és que 
les persones homosexuals 
tinguin una contradicció en-
tre els seus sentiments i les 
creences. Crec que no ha de 
ser gens complicat incloure 
en el respecte a l’altre la seva 
orientació i identitat sexual 
per damunt d’altres principis.  
Avui tenim la bona noticia 
que Alemanya s’ha sumat al 
reconeixement del matrimoni 
homosexual. És un pas enda-
vant respecte dels seus drets 
en aquell país. Al menys, en 
aquest aspecte, nosaltres 
anem més avançats! Queda 
molta feina a fer dins d’aques-
ta Europa que porta per ban-
dera la defensa i el reconeixe-
ment dels drets humans.

Queda molta feina 
a fer per reconèixer 
els drets de les 
persones LGTB

NeusCH
Rectángulo



Lauren Pasche

CATALANA

El Festival de Peralada inaugura su 31 edición con un homenaje al 
genial coreógrafo por parte del Ballet de Lausanne que él fundó

Tras los pasos de Béjart

Gil Roman rodeado por el cuerpo de baile de la compañía

El coreógrafo y bailarín Gil Roman 
tomó las riendas del Béjart Ballet 
de Lausanne hace diez años, tras 
el fallecimiento del afamado co-
reógrafo Maurice Béjart. Atrás 
quedaba una intensa relación 
mutua de muchos años, que se 
veía refl ejado en la multitud de 
cartas que, casi diariamente, Bé-
jart escribía a Roman. «A veces, 
cuando estoy triste o deprimido, 
las vuelvo a leer y recobro las 
fuerzas y las ganas. Eran cartas 
personales que ahora he querido 
dar forma para homenajearle», 
comentó ayer Roman. 

Estas cartas son el motor de 
«Béjart fête Maurice», el nuevo 
espectáculo del Bejart Ballet de 
Lausanne que el jueves inaugura-
rá el Festival de Peralada. El es-
pectáculo estará dividido en dos 
partes. La primera, titulada «t’M 
et variatons...», es una pieza de 
nueva creación de Roman en que 
quiere mostrar todo lo que apren-
dió de Béjart y cómo marcó el 
camino para el futuro de la danza 
clásica. «Las cartas son el motor 
que me ha llevado a crear esta 
pieza. Los bailarines se mueven 
empujados por las sensaciones 
que sacabas de las palabras y 
energías de Béjart», señaló Ro-
man.

ANTOLOGÍA DE UN MITO

La segunda parte está formada 
por fragmentos de las grandes 
obras de Béjart, de solos a pasos a 
dos al gran formato de obras 
como «Heliogabale ou l’anarchiste 
couronné», «Light», «Dibouk», 
«Hamlet», «Rossiniana» o «Bhakti 
Bakti III», la pieza más antigua de 
1968. Para abrir y cerrar esta se-
gunda parte se verán fragmentos 
de «1798...et nous», que dio nueva 
vida a la música de Beethoven, 
sobre todo su novena sinfonía. 

Carles SALA- Barcelona

«Queríamos homenajear a Béjart 
mostrando tanto sus grandes 
creaciones del pasado como el 
futuro de la compañía, porque el 
legado del coreógrafo todavía está 
muy vivo», aseguró Roman.

La simplicidad marca la prime-
ra parte del espectáculo,, centran-
do toda la atención en los bailari-
nes, con dos músicos sobre el es-
cenario. «Quería una pieza libre, 
que no estuviese encerrada por la 
música y en donde los bailarines 

pudiesen improvisar. Es como el 
jazz, hay elementos fi jos que 
abren espacio para infi nidad de 
variaciones», señaló Roman.

En la segunda parte, se ha bus-
cado grandes piezas de Béjart, 
pero alejándose de los tópicos. 
«Quería mostrar como siempre 
fue un gran coreógrafo clásico y al 
mismo tiempo también lo fue 
moderno. Quería que el público 
viese que fue muchos coreógrafos 
a la vez», aseguró Román.

«ERA MODERNO 
Y CLÁSICO A LA 
VEZ, ERA MUCHOS 
COREÓGRAFOS EN 
UNO», DICE GIL ROMAN

Raül Garrifasait 
por «Els estranys» 
y Marcello Fois 
por «Estirpe», 
premios Llibreter

L.R.- Barcelona

El escritor solsonense Raül 
Garrigasait recibió ayer el Pre-
mio Llibreter, que otorgan las 
librerías de Cataluña, con la 
novela «Els estranys», publica-
da por Edicions de 1984, un 
chispeante relato que ambien-
ta en la Solsona de 1837, en 
plena primera guerra carlista, 
aunque también viaja al pre-
sente. En el apartado de mejor 
libro de Otras Literaturas, el 
galardón recayó en «Estirpe», 
del sardo Marcello Fois, edita-
do por Hoja de Lata, mientras 
que el Llibreter al mejor álbum 
ilustrado fue para «El banc 
blau», de Albert Asensio, publi-
cado en catalán y castellano 
por Babulinka.

En nombre del jurado, la li-
brera Isabel Sucunza leyó el 
acta en la que se subraya que 
«Els estranys», publicada el 
pasado mes de enero, es «una 
obra original en tantos aspec-
tos que los libreros podremos 
recomendar a muchos tipos de 
lectores». Con más de 2.000 
ejemplares vendidos, según 
indicó el editor Josep Cots, es 
también una novela «sobre la 
mirada perpleja de un extran-
jero que llega a un lugar que 
piensa que entiende, pero re-
sulta que no», según expresó el 
propio Garrigasait.

El escritor y traductor indicó 
que se trata de una obra con 
«diversas voces, con muchos 
registros, con varias historias 
dentro de la historia principal» 
y no escondió que, ante el or-
denador, tenía presente las 
voces que en Solsona cuando 
era pequeño explicaban histo-
rias orales.

AMIGO DE MONTALBÁN

A través de un vídeo, Marcello 
Fois, que fue amigo de Manuel 
Vázquez Montalbán, agrade-
ció la distinción e indicó que la 
familia protagonista de su no-
vela, alabada por otros autores 
como Gregorio Morán o Alicia 
Giménez Bartlett, «sufre, ama, 
se reúne y se separa como pasa 
en todas las familias de la tie-
rra, pero su historia ha encon-
trado a un loco como yo para 
contarla». Agradecido también 
se mostró el ilustrador Albert 
Asensio, con más de diez años 
en el ofi cio.

EL MNAC EXHIBE EL GOYA Y EL 
GRECO DE MUÑOZ RAMONET

El director del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Mnac), Pepe Serra, dijo ayer que los 
cuadros de El Greco y Francisco de Goya 
entregados por la familia de Julio Muñoz 
Ramonet al Ayuntamiento se instalen en las 
salas de la colección de Renacimiento y 
Barroco de la pinacoteca, aunque todavía no 
hay fecha concreta para exhibirlos. «La 
Anunciación», de El Greco, de 1572 
aproximadamente, y «La aparición de la 
Virgen del Pilar», de Goya, de 1780, «encajan 
perfectamente», según Serra, en la colección 
del Mnac. El director del museo destacó el 
buen estado de conservación de las obras. 
Ahora se prevé un estudio en profundidad de 
las obras por los conservadores del Mnac.

Efe
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Dimitris Papaioannu mostra al Mercat el seu poderós univers en un viatge de descobriment

El temps, aquell grandomador
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Va ser el director artístic de les ce-
rimòniesd’obertura i clausuradels
Jocs Olímpics d’Atenes del 2004.
Serà el primer a fer una peça per a
la companyia de Pina Bausch des-
prés de lamort de la gran creadora
alemanya. “Acostumo a rebutjar
treballs per a altres companyies,
però la Pina és part delmeu cor, el
seuCafeMüller va ser lameva pri-
meratrobadaambunaobramestra
aescena,vaserunaexplosió,plora-
va”, assenyala. I ara és una de les
grans apostes del festival Grec
d’aquest any amb una obra de tea-
tre molt físic i visual, sense parau-
les, titulada The great tamer (El
grandomador). I l’aposta està gua-
nyada:elnoumuntatgedeDimitris
Papaioannu (Atenes, 1964) ja ha
venut totes les entrades per a les
funcions de diumenge a dimarts al
MercatdelesFlors,totiquedesdel
Grec volen posar a la venda alguns
dels laterals que fins ara no sabien
si tindrienbonavisió.
Elcoreògraf,directorteatral iar-

tista visual grec és la gran estrella
del programa que el Grec dedica a
Grècia,unpaísambunaescena,diu
Papaioannu, que és extremada-
mentinteressantdesdefaanys,pe-
rò“noméss’haposatdemodaaEu-
ropa gràcies a la crisi”. “TotGrècia
pateix, sobretotel teatre, que jaera
pobre. Peròunperíodede crisi pot

crear art increïble”, en aquest cas,
assenyala, reforçant tendències
quejahieren.Donanoms:elscine-
astes Iorgos Lanthimos i Athina
Tsangari, en dansa Euripides Las-
karidis, també al Grec... “El més
gran hamort, l’artista visual Nikos
Alexiu”, lamenta.

Papaioannu es va iniciar en les

belles arts i el còmic, i després va
passar a les arts escèniques. “És
d’on vinc i com percebo les coses.
Pintodesqueerapetit pernecessi-
tat. Percebo la vida a través de fer
coses. Fer coses és el meu exercici
de vida. Vaig començar a expres-
sar-me a través de formes, colors i
representacions, i és lamaneraque
séconstruir les coses: llumi forma,
tons de pell, il·lusions òptiques. I
no és que això influeixi la meva
dansa, sinó que la dansa i el movi-
ment humà animen el meu treball
visual i de còmic. Potser si fos als
EUA hauria fet animació. De fet,
faig obres híbrides difícils de defi-
nir, però la dansa contemporània
ésunterritoriampli iacceptaobres
com lameva, que hi encaixen si es
considera dansa organitzar la for-
mail’energiahumanaeneltemps”.
Obres com The great tamer, un

viatge de descobriment, unamena
d’excavació arqueològica a la re-
cerca de significat. “D’acord amb
els clàssics, el grandomadordel tí-
toléseltemps.Iel tempsesmesura
amb el moment de la nostra mort.
Som els únics animals conscients

delasevamort.Iaixòsemblal’arrel
de tota la civilització humana, les
arts i les ciències”, diu. I explica
que el muntatge, que té lloc sobre
unsòldistorsionat, “ésunviatgede
descobriment dels poders del nar-
rador i de com domar-los per ser
un ésser humà fèrtil. En aquest vi-
atgede consciènciahi hapistes so-
bre com la civilització humana
avança. Normalment a través dels
descobriments de l’art. Quan vo-
lemtenirunaimpressiódelahistò-
ria humana, és a través de la histò-
riade l’art”.
En The great tamer, conclou, es

viuencertamaneral’estranyacele-
bració d’un funeral. Diu que pot
semblar fosc però “ens divertim
ambaixò, intentantacceptarqueal
finalnoméssomunsacd’ossos.Ni-
kosKazantzakis va escriure un as-
saig sobreElGreco,una referència
fortad’aquestapeça, ideia:viual lí-
mit i nodonis a lamortmésqueun
sacd’ossos.Haestatunpuntdevis-
ta inconscient per a aquest tre-
ball”.!

“La idea de viure al
límit i no donar a la
mortmés que un sac
d’ossos és en el fons
d’aquest treball”

KIM MANRESA

El coreògraf Dimitris Papaioannu ahir al Palau de la Virreina

LITERATURA!Els estranys, de
RaülGarrigasait, editatper
Edicionsde1984, és l’obrapre-
miadapels llibreterscatalans
ambelXVIIIPremiLlibreterde
LiteraturaCatalana.Elpremia

AltresLiteraturesvarecaureen
Estirpe, de l’italiàMarcelloFois,
editatperHojadeLata,on l’au-
tor “creavidesminúscules i les
converteixen llegenda”.En
ÀlbumIl·lustratvaguanyarEl

bancblau, d’AlbertAsensio,
editatperBabulinka.ElGremi
deLlibretersva lliurarelpremi
delVIMemorialPereRodejaa la
llibreteraRosanaLluch ialperi-
odistaXavierGafarot. /J.M.

Raül Garrigasait,Marcello Fois i Albert Asensio, premis Llibreter

ElGoya i el Greco del llegatMuñozRamonet
s’integraran a la col·lecció permanent delMNAC
ART!L’Anunciació, delGreco, i
L’aparició de laMare deDéudel
Pilar, deGoya, que formenpart
del llegat deMuñozRamonet a
la ciutat deBarcelona, es van
mostrar ahir puntualment als
mitjansde comunicació a la

salaOval delMNAC, ones
trobenendipòsit judicial. Se-
gons va assenyalar el director
delmuseu, PepeSerra, la idea
és que les obres, que es troben
enbonestat de conservació,
s’integrin apartir del novem-

bre a les sales delRenaixement
i el barroc, actualment enpro-
césde remodelació.Malgrat
això, s’estudia la possibilitat
que abansd’aquestadata, a
partir de laMercè, es puguin
exhibir al públic. /Redacció

ÀLEX GARCIA

L’Anunciació, del Greco, i L’aparició de laMare de Déu del Pilar, de Goya, ahir alMNAC

PANORAMA

Els festivals d’estiu L’inici del Grec



ESTRENA SONADA La carrera literària de Raül Garrigasait tot just ha començat i ja pot presumir d’un premi de tant prestigi com el Llibreter.
L’obra parla de les reaccions que té un jove prussià que arriba a la Solsona del 1837 per lluitar a favor dels conservadors a la primera guerra Carlina

És difícil enxampar Raül Garri-
gasait (Solsona, 1979) amb la
guàrdia baixa, però ahir al migdia,
davant la premsa, va necessitar
una estona per posar en ordre les
idees que se li van amuntegar al
cap en el moment de ser procla-
mat amb el 18è Premi Llibreter de
literatura catalana per la novel·la
Els estranys. Després d’agrair el
prestigiós guardó -que no està do-
tat econòmicament-, va explicar
que el seu debut en la ficció tracta
de «la mirada perplexa d’un es-
tranger». Al vespre, en una festa al
centre cultural El Born de Barce-
lona, va rebre el reconeixement
públic d’un certamen que també
va homenatjar, de retruc, el man-
resà Josep Cots, que de seguida es
va adonar que tenia un text valuós
entre les mans i el va publicar al
seu segell, Edicions de 1984.

«He percebut que hi ha moltes
lectures diferents», va comentar
l’autor solsoní a Regió7, en refe-
rència a un dels mèrits valorats pel
jurat, format pels llibreteres Cata-
lina Mari (Claret, de Barcelona),
Ester Galindo (La 2 de Viladrich,
Tortosa), Isabel Sucunza (La Cal-
ders, Barcelona), Jordi Cubiró (A-
libri, Barcelona) i Anna Comellas,
d’El Racó de les paraules de Sant
Joan de Vilatorrada: el veredicte
va apuntar que Els estranys és
«una obra original en tants aspec-
tes que els llibreters la podem re-
comanar a molts tipus de lectors».

Raül Garrigasait havia obtingut
anteriorment el favor de la crítica
tant per la seva faceta de traductor
com per l’assaig El gos cosmopoli-
ta i dos espècimens més. Els es-
tranys és un relat que s’ambienta
en la Solsona de la primera guerra
carlina, on arriba un jove prussià

gairebé de casualitat per allistar-
se a les files reaccionàries. El xoc
entre el conservadorisme i la mo-
dernitat i la llarga estada que es
veu obligat a fer a la localitat po-
sen en dubte els seus ideals.

«Hi ha gent a qui interessa la
història que s’explica; a d’altres, el
rerefons ideològic i els diàlegs...»,
va explicar Garrigasait. La novel·la
va sortir a principi de gener i, des
d’aleshores, gràcies, en part, a l’in-

tercanvi de parers, ha redescobert
aspectes de l’obra que «en princi-
pi, no tenien tanta importància.
Per exemple, m’ha fet pensar en
les relacions entre homes i dones
que hi ha al llibre. També, en els
silencis, el paper del paisatge...».

El manresà Josep Cots, un dels
editors veterans del panorama li-
terari, va recordar que «el dia que
vaig rebre el mecanoscrit del Raül
vaig quedar convençut de la vàlua
de l’obra, i en vam voler ajornar la
publicació per trobar el moment
adequat per tal que res no hi po-
gués interferir. És un llibre de va-
lors extraordinaris». Des d’alesho-
res, ja se n’han venut 2.000 exem-
plars «de manera sostinguda al
llarg dels mesos». Un símptoma
de l’acceptació d’Els estranys són
les sol·licituds que rep el solsoní
per participar en clubs de lectura. 

El Premi Llibreter també va re-
conèixer ahir la novel·la Estirpe,
de Marcello Fois, primera part de
la Trilogía de los Chironi, en l’apar-
tat d’Altres Literatures. L’obra de

l’autor italià està publicada en cas-
tellà pel segell Hoja de Lata. L’edi-
tora Laura Sandoval confia que el
guardó impliqui un «salt enda-
vant» en el coneixement de l’es-
criptor sard per part del públic ca-
talà. «A França, Alemanya i Itàlia
és molt conegut. Entre els llibre-
ters espanyols, el premi és molt
valorat», va afegir.

Albert Asensio (Horta de Sant
Joan, 1974) va recordar que El
banc blau (Babulinka), premiat
amb el Llibreter d’Àlbum Il·lus-
trat, ha arribat al camp de refu-
giats de Nea Kavala, a Grècia, en
forma de peça teatral. «La vida em
va donar una segona oportunitat
i vaig decidir ser il·lustrador», va
afegir l’autor, que ha escrit i dibui-
xat una història sobre «temes uni-
versals com l’amor, les relacions i
el pas del temps». D’altra banda,
la llibretera Rosana Lluch, de Llo-
rens Llibres (Vilanova i la Geltrú),
i el cap de premsa del Grup 62, Xa-
vier Gafarot, van ser reconeguts
en el Memorial Pere Rodeja.

El Premi Llibreter reconeix la primera
novel·la de l’autor solsoní Raül Garrigasait
El guardó que concedeix el Gremi de Llibreters de Catalunya va valorar el mèrit literari i l’ampli espectre de lectors als quals
s’adreça «Els estranys», el debut de l’escriptor en el terreny de la ficció, publicat pel manresà Josep Cots a Edicions de 1984

Àngel Guimerà, 74 - Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com

Alguns llibres  ens deixen lliures 
i altres ens fan lliures 

(Ralph Waldo Emerson)

BARCELONA

Toni Mata i Riu

MIREIA ARSO

L’editor Josep Cots i l’escriptor Raül Garrigasait tenien un bon motiu per somriure ahir al migdia

Josep Cots valora que es guardoni
cada cop més l’obra publicada
 L’Ateneu Barcelonès va crear
un notable rebombori dies enre-
ra quan va atorgar el 46è Premi
Crexells al mallorquí Joan Bua-
des per una obra autopublicada
amb micromecenatge. Com a
editor, el manresà Josep Cots no
va voler entrar ahir a valorar
aquesta decisió i va reconèixer
que Edicions de 1984 va ser una
de les quinze editorials que ha-

vien refusat el text finalment
guardonat. En canvi, Cots va
lloar que cada cop hi hagi més
premis a obra publicada i que
«quan es reconegui un text inè-
dit sigui com un estímul a la
creació i no una operació comer-
cial per dur la gent a l’hort».
L’entitat que el concedeix és el
Gremi de Llibreters, que presi-
deix el manresà Antoni Daura.

ELS PREMIATS
Premi Llibreter al millor lli-
bre de Literatura Catalana
Els estranys (Edicions de
1984), de Raül Garrigasait.

Premi Llibreter al millor lli-
bre d’Altres Literatures
Estirpe (Hoja de Lata), de Mar-
cello Fois. Traducció de l’italià
de Francisco Álvarez.

Premi Llibreter al millor Àl-
bum Il·lustratEl banc
blau/El banco azul (Babulin-
ka), d’Albert Asensio.

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

Regió7DISSABTE, 1 DE JULIOL DEL 201742



RAÜL GARRIGASAIT
Escriptor. L’autor solsoní ha estat reconegut amb
el Premi Llibreter amb la seva primera novel·la,
«Els estranys», publicada pel manresà Josep Cots
a Edicions de 1984.

Opinió
LA TALAIA

MÀGIA PER APROFITAR

L a gran ilusión», del Mago Pop, té, a Manresa, el rècord de
funcions d’un sol espectacle i el rècord de públic al teatre
Kursaal. No és un miratge. La màgia viu un moment dolç,
que l’ha convertit en un gènere amb fidels seguidors i

practicants. A Manresa i comarca, també, i la mostra és l’Associa-
ció Màgia Central. Si bé el Mago Pop és la punta de l’iceberg més
mediàtic i espectacular, el sector s’ha beneficiat de la popularitza-
ció d’un gènere que aquest cap de setmana ha viscut a la capital
del Bages una de les seves cites més importants: el Congrés Màgic
Nacional, que ha reunit prop de 600 mags d’arreu del món que han
competit entre ells, han assistit a classes magistrals i han pogut
descobrir les darreres novetats dels fabricants de trucs de màgia.
És cert que molts dels noms, primeres figures en la seva especialit-
zació, no són coneguts pel gran públic, però el gènere ha demos-
trat que, si té espai, guanya aficionats i guanya públic. I no només
quan els noms més televisius treuen el cap. S’ha d’aprofitar.
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ESTRELLA

MARIA FONTANELLA
Dissenyadora. La jove igualadina ha estat guar-
donada a la Barcelona 080 Fashion amb el Premi
Nacional de disseny emergent. Va presentar
col·lecció amb la marca Mietis.

ESTRELLA

JOAN ESCULIES
Historiador. El manresà comissaria l’exposi-
ció «Tarradellas. La legitmitat d’una doble
presidència», que es pot veure fins al novem-
bre a la seu de la Diputació de Barcelona.

ESTRELLA
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Les estadístiques diuen que es-
tem en el camí de la recuperació
econòmica, però el govern es-
panyol es veu obligat a fer sen-

gles «préstecs», que sumen deu mil mi-
lions d’euros, a la Seguretat Social perquè
faci front a les dues pagues extraordinà-
ries d’aquest any. Un cop més, els ingres-
sos per cotitzacions no són suficients per
atendre aquestes puntes de despesa, d’al-
tra banda previsibles i previstes. És a dir, i
per si algú no n’estava al cas, el sistema
espanyol de pensions és deficitari. El que
ingressa és menys del que gasta, i per no
deixar de pagar ha de recórrer als pressu-

postos generals de l’Estat. De fet, la Segu-
retat Social forma part de l’administració
central de l’Estat, però funciona amb una
caixa i una comptabilitat separada, cosa
que permet saber en cada moment si està
en dèficit, equilibrada o en superàvit. I
està en dèficit o, més ben dit, es manté en
dèficit, una situació que arrossega des
que l’esclat brutal de la crisi va fer caure
els ingressos. 

Menys gent treballant, i més mal paga-
da, són cotitzacions més baixes. Aquesta
ha estat la realitat de la crisi i és la realitat
de la sortida de la crisi en relació amb els
moments previs. La sortida s’està fent a

còpia de devaluació interior, és a dir, de
precarietat laboral: salaris baixos, jorna-
des parcials, temporalitat. Creix el nom-
bre d’ocupats a l’estadística, però és una
ocupació de baixa qualitat que aporta
baixos ingressos a la caixa de les pen-
sions. Al mateix temps, s’han anat jubi-
lant persones amb dret a una pensió
comparativament alta, perquè van cotit-

zar en els anys bons. Aquestes pensions
han estat un salvavides per a moltes fa-
mílies precàries, però en combinar-se
amb la davallada d’ingressos provoquen
una situació insostenible per al sistema.

Molts analistes coincideixen en el fet
que els anys a venir no resoldran el pro-
blema, perquè no es preveu un retorn a
l’alegria laboral de fa una dècada i el
nombre i drets adquirits dels pensionis-
tes no deixaran de créixer. De previsions
fallides, l’infern n’està empedrat, però els
governs hi treballen, i només troben des-
llorigadors en forma de retallades, encara
que diguin una altra cosa. 

Es posen topalls als increments anuals
i s’endureixen els requisits d’accés, però a
mitjà termini, una de tres: o es recupera
l’ocupació ben pagada, o es retallen les
prestacions salvatgement, o donem per
fet que una part de les pensions es pagarà
amb càrrec dels pressupostos generals de
l’estat. De l’estat que sigui.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

PENSIONS FORADADES
La nova ocupació és de baixa qualitat i aporta ingressos baixos a la caixa de les pensions, i, 
al mateix temps, s’han anat jubilant persones amb dret a una pensió comparativament alta

«De previsions fallides, l’infern n’està
empedrat, però els governs només troben
desllorigadors en forma de retallades,
encara que diguin una altra cosa»

NeusCH
Rectángulo



El personatge de la setmana

Raül Garrigasait Colomés

L’autor solsoní preferit pels llibreters catalans
Editor, traductor i polifacètic, ha guanyat la darrera edició del premi Llibreter amb la novel·la «Els estranys»

El 20 de gener de l’any 2015 el pa-
ranimf de la seu històrica de la
Universitat de Barcelona, al cen-
tre de la ciutat, va ser l’escenari

d’un important reconeixement a un filòleg
i escriptor solsoní. Es tractava del lliura-
ment del premi Cum Laude, que premia
una tesi doctoral destacada llegida l’any
anterior, i qui el recollia era el solsoní Raül
Garrigasait, que l’havia guanyat per la seva
tesi doctoral cursada i presentada a la ma-
teixa Universitat de Barcelona sobre un
tema força especialitzat, com correspon al
gènere de les tesis doctorals: «L’hàbit de la
dificultat. Wilhelm von Humboldt i Carles
Riba davant l’Agamèmnon d’Èsquil». Un
subjecte per a estudiosos reconcentrats de
la matèria literària, que és del que es trac-
tava. «Un assaig apassionant, ambiciós,
enormement suggestiu, un exercici bri-
llant de literatura comparada sobre aspec-
tes fonamentals de la cultura europea en
general i de la catalana i alemanya en par-
ticular», segons la «nota de lectura» d’En-
ric Iborra a Núvol.

Ara, dos anys i escaig més tard, el mateix
solsoní ha guanyat un altre premi d’aquells
que s’atorguen a obra publicada: el premi
Llibreter. Així com el Cum Laude tria entre
les tesis ja publicades i acceptades, el Lli-
breter selecciona un llibre en català entre
tots els publicats l’any anterior. No és un
d’aquells premis als quals es presenten els
autors amb el seu original, pensat sovint
per guanyar el favor dels membres del ju-
rat, o de l’editor que els convoca. 

En el cas del Llibreter, el treball ja ha vist
la llum, ha tingut la seva fortuna en els tau-
lells i les lleixes dels punts de venda, i no
ha fet l’acte voluntari de presentar-se al
concurs. I els qui l’atorguen són els agre-
miats d’un ofici que cada vegada s’ha de
considerar més heroic, els grans especia-
listes en tot allò que es publica, els darrers
que interactuen humanament amb el lec-
tor en aquests temps de vendes per Inter-
net i de grans superfícies regides pel màr-
queting.

Raül Garrigasait Colomés (Solsona,
1979) és tot un cervell. Es va llicenciar en
Filologia Clàssica amb premi extraordina-
ri, es va doctorar a la UB amb un
excel·lent cum laude, va fer un postgrau de
traducció literària a la Universitat de
Gal·les-Swansea, on va ser lector de català,
i ha fet estades d’estudis a la Universitat Al-
bert Ludwigs de Friburg i a la Universitat
Nacional Capodístrias d’Atenes. 

En tasques d’editor, el 2008 va esdevenir
responsable de la col·lecció Bernat Metge
d’autors clàssics grecs i llatins. 

Quant a obra publicada, el 2004 va
guanyar el premi Octavio Paz amb el poe-
mari La mà tendra de cada arrel, i el 2012
va veure la llum el llibre Els gos cosmopolita
i dos espècimens més. Històries i assajos. Ha
treballat com a traductor d’alemany i d’an-

glès, però també de grec clàssic i de mo-
dern. I al principi del 2017 va publicar Els
estranys, la novel·la que li ha valgut ser afa-
vorit amb la darrera edició del premi Lli-
breter.

De què va? Reproduirem el resum que
en va fer la revista Núvol en el marc de la
conversa que va mantenir amb l’autor en
ocasió de la seva publicació: «El protago-
nista de la història és Rudolf von Wiele-
mann, un jove prussià que procedeix del
món de la cultura alemanya romàntica:
toca Beethoven, llegeix E. T. A. Hoffmann i,
bàsicament per imperatiu patern, decideix
enrolar-se a l’exèrcit de Carles Maria Isi-
dre [pretendent carlista al tron d’Espanya
en les guerres carlines] amb un esquema
mental aparentment molt clar sobre l’or-
dre i la disciplina, que s’esmicola quan tre-
pitja el sòl d’una Solsona ruïnosa i descon-
certant. Incrustat al cor rural del carlisme
català més autòcton i macarrònic, Wiele-
mann s’acostuma a viure amb una estupe-
facció permanent». 

L’autor ajunta els seus coneixements
d’història i de literatura amb els paisatges
de la seva memòria personal i familiar a
Solsona i a la vall de Lord per compondre
aquesta «ficció veraç», com ell anomena
al que surt «quan poso en relació l’art de la
ficció amb la disciplina d’economistes o de
científics en el sentit que qualsevol tasca
intel·lectual obliga a crear un cert ordre i
una certa coherència que no et donen els
fets. A l’hora d’escriure també cal inventar
unes connexions que facin la història nar-
rable i comprensible». 

És la història d’un prussià educat en l’or-
dre i la disciplina més exigents, que durant
les guerres carlines es veu atrapat en una
Solsona que ell troba desordenada, caòti-
ca, sense sentit, i que és capaç d’entendre.
Una visió necessàriament distant, descon-
certada i sorpresa, que és al seu torn el  re-
curs literari que permet a l’autor prendre
distància dels fets que vol narrar per tal de
destacar-ne aquells aspectes, tant els cò-
mics com els més complexos, que la mira-
da externa aprecia d’una manera de la que
no són capaços els ulls dels qui en formen
part amb rutinària quotidianitat. 

Però, de fet, és un solsoní, filòleg, tra-
ductor i editor, qui intenta distanciar-se
amb la utilització d’aquest recurs per anar
a trobar la memòria del carlisme que d’al-
guna manera és present, tantes dècades
després, a tants indrets de Catalunya, entre
ells aquell que el va veure créixer.

Xavier Domènech
MANRESA

Ara, dos anys i escaig més tard, del
premi Cum Laude per la seva tesi
doctoral, el mateix solsoní ha guanyat
un altre premi d’aquells que s’atorguen
a obra publicada: el premi Llibreter.

L’autor ajunta els seus coneixements
d’història i de literatura amb els
paisatges de la seva memòria personal i
familiar a Solsona i a la vall de Lord per
compondre aquesta «ficció veraç»
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EL TRIO DE LA MONCLOA MANRESA AL COR... AMB TAQUICÀRDIA

CRISI EXPRÉS AL GOVERN LLAMPEC (O ERA AL REVÉS?) HI HAVIA UNA VEGADA...

«ARDOR GUERRERO» ORATÒRIA DE CAMUFLATGE

AVÍS: aquesta secció és d’humor i les notícies són inventades, falses, mentideres, imaginàries i volgudament poca-soltes

Casos perduts
Els cromos de la setmana

FAREM EL REFER¨NDUM, REFAREM
EL FER¨NDUM I FERENDAREM EL 
REMEFUNDUM. T HO PROMETO!

S PER DESPISTAR
L ENEMIC?

BAIGET, SI SEMPRE DIUS EL QUE PENSES NO SÉ COM HAS 
ARRIBAT TAN LLUNY EN POL˝TICA. LA SINCERITAT SEMPRE 

DESPR S, I NOM S SI ET CONV !

POSAR LES URNES
S UN DELIRI AUTORI-
TARI, IMPEDIR-HO ÉS
UN DEURE DEMOCR -
TIC, ESPANYA ÉS UN
MODEL DE LLIBER-

TATS I LES PENSIONS
ESTAN GARANTIDES...

...PEL QUE VINGUI
AL DARRERE

UNA! GRANDE!

MOLT B ! I ARA CANTEU ALL  DE
«SOY UN TRUH`N, SOY UN SE OR»

LIBRE! QU¨, ANEM AL PASSEIG
A FER UN GLOP?

S˝, PER  ESPERA QUE REUNEIXI LA
COMPANYIA AMB L ARMAMENT PESANT

LA NOSTRA PR XIMA MISSI  SER  RESCATAR UN GRUP D�ESPA-
NYOLS SEGRESTATS PER LES MIL˝CIES AUTORITÀRIES DEL POBLE

�REFERENDUMERO . PER TERRA, MAR I AIRE!
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L’Àliga de Tàrrega, en el 
Aplec cultural en Ostrava
Presentan el proyecto ‘Perseguits i Salvats’ en la ciudad checa

FOLKLORE ENCUENTRO

Reñé y Pujol, en Ostrava con el delegado del Govern y L’Àliga de Tàrrega de la Associació Guixanet.

dipuTAción de LLeidA

❘ OSTrAvA ❘ La edición número 
30 del Aplec Internacional de 
cultura popular y tradicio-
nal catalana, que organizan 
Adifolk (Associació per a la 
Difusió del Folklore) y la Ge-
neralitat, comenzó ayer en la 
ciudad checa de Ostrava con 
sardanas y una recepción ins-
titucional en el ayuntamiento, 
que contó con la participación 
de la diputación de Lleida. El 
Aplec, que reúne hasta mañana 
domingo a grupos de música, 
sardanas, castellers, gigantes y 

cabezudos, diables, esbarts y 
bastoners, cuenta este año con 
la presencia destacada de L’Àli-
ga de Tàrrega, de la asociación 
Guixanet. El presidente de la 
corporación provincial, Joan 
Reñé, y la vicepresidenta del 
IEI, Rosa Pujol, asistieron a la 
recepción inaugural con repre-
sentantes políticos de la ciu-
dad checa así como el delegado 
de la Generalitat en este país 
centroeuropeo, Adam Casals. 
Durante el acto, Reñé promo-
cionó el proyecto de memoria 

histórica Perseguits i Salvats 
–sobre las rutas de evasión de 
los refugiados judíos a través 
del Pirineo de Lleida durante la 
II Guerra Mundial– con la en-
trega del libro del mismo títu-
lo, en una edición en inglés. A 
primera hora de la tarde estaba 
previsto el pasacalles inaugu-
ral del Aplec por el centro de 
Ostrava (tercer ciudad checa, 
a 10 kilómetros de la fronte-
ra con Polonia) con L’Àliga de 
Tàrrega, entre otros elementos 
festivos del folklore catalán.

ACN
❘ bArceLOnA ❘ El escritor Raül Ga-
rrigasait (Solsona, 1979) ganó 
ayer el Premi Llibreter 2017 
de literatura catalana por Els 
estranys, su primera novela, 
un “retablo de situaciones” 
que mezcla ficción y realidad, 
personajes y géneros litera-
rios y que traslada al lector a 
la Solsona de la época carlista. 
Garrigasait, director editorial 
de Alpha y que imparte cla-
ses de historia de la literatura 
universal en la Universitat de 
Barcelona, celebró un “reco-
nocimiento” que otorgan los 
libreros porque son los que es-
tán “más en contacto con los 
lectores”. “Es el premio más 
bonito que se puede tener”, 
aseguró. Garrigasait explicó 
que Els estranys, publicado 

a finales del año pasado por 
Edicions del 1984, es un libro 
con un planteamiento “singu-
lar”. La novela, de la que ya 
se han vendido más de 2.000 
ejemplares, se mueve entre el 
humor y la tragedia, con perso-

najes excéntricos y alternando 
el presente y el pasado. La tra-
ma parte de un joven prusiano 
que cruza los Pirineos para lu-
char a favor del orden en plena 
guerra carlista en 1837. Este 
joven sufrirá un malentendido 
que le dejará encallado en una 
ciudad “desconcertante” y, con 
el paso del tiempo, su estupe-
facción crecerá. Por otro lado, 
el certamen premió Estirpe, de 
Marcello Fois, en la categoría 
de otras literaturas, y El banc 
blau, de Albert Asensio, como 
álbum ilustrado. El primer li-
bro del italiano Marcello Fois 
es una crónica sobre Cerdeña y 
cómo la historia trata a la gen-
te humilde en el contexto de 
las guerras mundiales. El banc 
blau trata del paso del tiempo 
y las relaciones humanas.

raül Garrigasait, de Solsona, 
premi Llibreter por ‘els estranys’
Su debut novelístico, un relato ambientado en la época carlista

LIBROS GALARDÓN

Raül Garrigasait.

Florència Ventura, viuda de Josep Benet, con Josep Fontana.

HISTORIA DISTINCIÓN

SeGre-cerverA

❘ bArceLOnA ❘ El Centre d’His-
tòria Contemporània de Ca-
talunya, impulsor del Reco-
neixement Josep Benet en 
recuerdo del político e his-
toriador de Cervera fallecido 
hace 10 años, entregó el pa-
sado lunes la primera edición 
de esta distinción al historia-
dor Josep Fontana Lázaro, 
fundador y director del Ins-
titut Universitari d’Història 
Jaume Vicens Vives. Según 
el director del Centre d’His-
toria Contemporània, Jaume 
Sobrequés, “el galardón pre-
tende reconocer la trayecto-
ria de historiadores del país”. 
El acto, celebrado en el Mu-
seu d’Història de Catalunya, 
estuvo presentado por el edi-
tor Josep Poca, originario de 
Bellpuig, que explicó que la 

distinción pretende homena-
jear a “aquellos historiadores 
comprometidos que trabajan 
por su país”. La viuda de Jo-
sep Benet, Florència Ventu-
ra, recordó que el historiador 
y político de Cervera “dedicó 
su vida, día a día, a abrir bre-
chas contra la tiranía y hoy 
no permanecería inactivo”, 
en referencia al proceso polí-
tico que vive hoy Catalunya. 
Maria Guinovart entregó a 
Josep Fontana un cuadro de 
su padre, Josep Guinovart. 
Como abogado, Benet (1920-
2008) defendió casos de polí-
ticos catalanes frente la opre-
sión del régimen franquista. 
Como historiador, difundió 
los personajes y momentos 
de la historia política cata-
lana durante el franquismo.

Josep Fontana recibe 
el ‘reconeixement 
Josep benet’

ciclo ‘Activitats 
en viu’ en el 
patio del iei, con 
circo y música

ENTIDADES

❘ LLeidA ❘ El patio del Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs en 
Lleida estrenará el próxi-
mo martes el nuevo ciclo 
Activitats en viu, con pro-
puestas de circo y música 
para este mes de julio. La 
compañía leridana de circo 
Improvisto’s Krusty Show 
protagonizará el martes 4 
de julio (20.00 horas) el es-
pectáculo Hipnòtik. El 11 
de julio, el jazz será prota-
gonista con la actuación de 
Xavier Monge Quartet y la 
cantante lituana Viktorija 
Pilatovic (19.30). La tercera 
cita de julio llegará el día 20 
con un recital del cantautor 
de Almacelles Xavier Baró, 
presentando los temas de su 
nuevo disco, I una fada ho 
trasmuda, con Hèctor Be-
beride al acordeón (19.30).

Jazz y swing, en el ciclo 
‘Racons’ de Agramunt
❘ AGrAmunT ❘ La plaza de L’Es-
glésia de Agramunt acogerá 
hoy (21.30 h) la primera cita 
del ciclo veraniego de con-
ciertos Racons, con el jazz, 
swing y blues de la Western 
Fog Big Band.  

Festival del Romànic, 
en el castillo de Llordà
❘ iSOnA ❘ El castillo de Llor-
dà, en Isona (Pallars Jussà), 
acogerá mañana (19.00 h, 
5€) el primer concierto del 
XIII Festival del Romànic 
con un trío de pop-jazz lide-
rado por Alba Llibre.

Els Cantaires de Juneda 
celebran hoy 90 años
❘ JunedA ❘ La Massa Coral Els 
Cantaires de Juneda cele-
brarán hoy su 90 aniver-
sario con un recital junto 
a coros de Miralcamp y Al-
picat en el Parc Alegria de 
Juneda (20.00 h, gratuito).
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