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Una dicotomia obsoleta
La rodaLa crisi a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa

Els millors moments
per a la nostra recerca
han coincidit amb
l’existència del DURSI

Animus
iocandi

Ferreres

Puigdomènech
PERE

SILVIA ALCOBA

Terricabras
JOSEP-MARIA

No s’ha d’escollir entre donar prioritat a la recerca bàsica o a la de suport immediat a la indústria

DIMECRES
25 D’ABRIL DEL 2007 7Opinió el Periódico

Sant Jordi
no en té
la culpa

Són la família i
l’escola els que ens
han d’introduir en el
món de la lectura

E
n les discussions al voltant
de la conveniència de
mantenir l’actual Conse-
lleria d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa o retornar

a l’anterior estructura d’una Conse-
lleria d’Universitats i Recerca (i pot-
ser de la Societat de la Informació),
el DURSI, una qüestió que ha estat
mencionada és l’oportunitat que
dóna d’estimular la recerca útil a les
empreses. Des d’aquesta perspectiva,
ja hi hauria hagut prou esforç a casa
nostra en recerca bàsica, i ara cal-
dria prioritzar la recerca aplicada.
Aquesta distinció que potser fa un
temps podia ser útil actualment ha
quedat obsoleta. Mantenir-la pot
acabar sent perjudicial per als es-
forços que estem fent per tractar de
tenir una investigació de qualitat i
que serveixi per donar impuls a la
innovació de les empreses.

ÉS PROBABLE que es pu-
gui defensar que hi ha una recerca
que té com objectiu prioritari aug-
mentar el nostre coneixement.
Aquesta recerca es fa essencialment
amb finançament públic i dóna lloc
a un coneixement d’accés obert. Hi
ha també una investigació que té
com a objectiu millorar un procés
productiu o posar un nou producte
al mercat. Aquesta recerca es fa so-
bretot amb finançament privat i
no és publica, o bé es fa en forma
de patent. Es poden distingir
aquests dos tipus extrems d’orienta-
cions, però a principis del segle XXI
sabem que entre elles no hi ha una
barrera absoluta, sinó un continu
que alimenta els dos tipus de pro-
cessos.

La recerca és més útil per a les
empreses si té com a base el conei-
xement més innovador, i sovint

aquest coneixement es
justifica per les possibles
aplicacions a les quals
dóna lloc i que apareixen
durant el seu desenvolu-
pament. Una recerca basa-
da només en aplicacions
pot acabar sent mediocre
i, per tant, no serveix per
a l’empresa. D’altra ban-
da, no té sentit una inves-
tigació bàsica que no sigui
d’excel.lència, i aquest és
un paràmetre que sabem
avaluar. Per tant, hem de
parlar de recerca de fron-
tera i de mecanismes per
extreure’n els millors be-
neficis socials i indus-
trials.

És en aquest context
que l’estructura que es
vulgui donar a l’adminis-
tració de la recerca a Cata-
lunya seria relativament
poc important. Ens po-
dem demanar si l’actual
estructura está relaciona-
da amb una reflexió es-
tratègica sobre el tipus de
recerca o ensenyament
universitari que volem o
el resultat d’un intercanvi
de parcel.les de poder entre partits.
Però hi ha uns quants models en el
món que indiquen que les possibili-
tats són molt diverses. És possible
que si el Govern hagués volgut do-
nar un senyal de la importància
que atorga a les universitats i la re-
cerca, potser hauria estat més evi-
dent mantenir un departament in-
dependent o posar-lo sota la de-
pendència del president o el vice-
president, com la Bioregió. I l’expe-
riència ha demostrat que els mi-
llors moments per a la nostra recer-
ca han coincidit amb l’existència
del DURSI, ja sigui durant la darre-
ra etapa de CiU o en el primer tri-
partit. Però aquest pot no ser el pro-
blema essencial.

Un altre problema que es dóna
en el canvi de departaments ha es-

tat el desmantellament de l’estruc-
tura interna del DURSI. Això podria
explicar per què les negociacions
amb universitats i centres de recer-
ca han estat paralitzades. Actual-
ment, les aportacions de la Genera-
litat es fan mitjançant contractes-
programa que permeten portar a
terme una programació plurianual,
i la seva negociació s’ha aturat. Les
activitats de les universitats i dels
centres de recerca es fan a llarg ter-
mini, i durant el Govern anterior
s’havia parlat d’allargar els contrac-
tes fins a sis o fins i tot vuit anys, co-
sa que donaria molta més estabili-
tat a la tasca dels centres. Que els
equips que gestionen aquests temes
canviïn com ho ha fet en els darrers
anys és perjudicial. I encara més si
els equips estan formats per perso-

nes sense experiència. Sovint pas-
sa que quan s’han adonat de la si-
tuació real del país i comencen a
actuar de forma eficaç, els arriba
el recanvi. La pèrdua de temps i
energies com a conseqüència
d’aquesta inestabilitat és conside-
rable.

PERQUÈ, a més a més, a ca-
sa nostra, en aquests darrers anys
tenim experiències que han posat
Catalunya com a model. Hi ha
nous models de gestió, de contrac-
tació o de creació i manteniment
de centres en els quals participen
diferents institucions i que estan
donant molt bons resultats. El que
s’ha fet necessita temps per assen-
tar-se i, per tant, continuïtat en la
gestió. I, per tornar a la qüestió
inicial, un dels aspectes més posi-
tius dels darrers anys és la relació
dels centres de recerca amb les
empreses. S’han creat empreses, i
el nombre de doctors en aquestes
està creixent. Sovint, tant empre-
saris com doctors en empreses
vénen de laboratoris de recerca
bàsica. Seria interessant que
aquestes experiències fossin ben
conegudes. Experiències com els
Parcs Científics o l’IRTA ens de-
mostren que ja hi ha gent que sap
com fer que les empreses es bene-
ficiïn de la recerca.

El que ara necessitem és conti-
nuïtat en el suport a tot allò que
s’ha creat, des dels centres que fan
la recerca en la frontera del conei-
xement fins aquells que resolen
problemes de les empreses. Això
no vol dir manca de política, però
tampoc la negació sistemàtica del
que s’havia fet abans. En el progra-
ma del Govern d’Entesa hi ha la
proposta d’un pacte per la recer-
ca. Que aquest pacte permetés de
posar les bases per a una actuació
continuada i ambiciosa del Go-
vern a mitjà termini ja seria sufi-
cient.H
Director del Laboratori de Genètica

Molecular Vegetal CSIC-IRTA.

P
er sant Jordi, cada any
s’alcen veus criticant
l’enorme pressió comer-
cial i mediàtica d’aques-
ta diada. ¿Que potser du-

rant tot l’any no hi ha pressió co-
mercial perquè es comprin colò-
nies, autos, pel.lícules o jocs infan-
tils? Amb pressió o sense, està molt
bé que es comprin, venguin i rega-
lin llibres. Que tothom llegeixi,
que llegeixi molt, tant com pugui,
el que bonament pugui i sàpiga lle-
gir. Quan es llegeix, es poden anar
millorant els nivells de qualitat de
lectura. En canvi, passar de no lle-
gir res a llegir alguna cosa és un
salt dificilíssim de fer. I encara ho
és més si volem que, de cop, es lle-
geixin llibres savis, cultes, elevats i
molt profunds.

Està comprovat que als nens pe-
tits no els agraden les gambes. Pot-
ser els agradaran algun dia, però
no hem de començar donant-los
gambes: són cares, difícils de men-
jar, de gust ben especial. Tampoc
no els agrada el whisky. I potser no
els agradarà mai. Que comencin
menjant i bevent allò que els agra-
di i que no els perjudiqui massa la
salut. Després, vindrà la resta. La
gran literatura, l’alta literatura

–fer-ne una llista acceptada pels
experts no seria gens fàcil–, no és
apta per a qualsevol moment, per
a qualsevol edat. En canvi, llegir,
simplement llegir, es pot fer sem-
pre, i és bo que es faci.

També aquest any, molts milers
de persones han comprat llibres
dels anomenats autors mediàtics
per Sant Jordi. ¿I què? Que tothom
es compri el llibre que es vegi amb
cor de llegir. Els més entrenats ja
sabran què han de fer. Els acostu-
mats a llegir poc o poquíssim, val-
drà més que tinguin relació amb
algun llibre que no els avorreixi,
que els desperti curiositat i in-
terès.

Són la família i l’escola els que
ens han d’introduir en el món de
la lectura, no el pobre sant Jordi.
¿Per què li hem de donar a ell la
culpa dels nostres mals? En canvi,
sí que hauríem pogut recordar
que per Sant Jordi també celebrem
el Dia dels Enamorats. Però els
centres comercials i molts mitjans
de comunicació catalans s’entes-
ten a anunciar-ho per sant Valentí.
I els que fan això acostumen a ser
gent que ha llegit molt. ¡Gloriós
sant Jordi!H
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ELRASCLET
Francesc Codina i Valls

Lliçons d’un
Sant Jordi

Trobo simptomàtic que, entre els llibres més venuts el
dia de Sant Jordi, hi figurin el nou diccionari de l’IEC,
algunes novel·les inspirades en la història de Catalu-

nya, diversos productes mediàtics generats a l’entorn del
nostre star system i dos assaigs incisius, El preu de ser ca-
talans, de Patrícia Gabancho, i Catalunya sota Espanya,
d’Alfons López Tena. S’haurien de considerar mostres elo-
qüents de la nostra vitalitat nacional, cultural i lingüística.
Com també ho és la participació popular en actes culturals
i festius de tota mena al carrer. O la implicació de molts
mestres, alumnes, pares i mares en els jocs florals que or-
ganitzen al voltant de Sant Jordi la majoria d’escoles. Ve-
ient tot això, no em fa l’efecte que visqui en un país nacio-
nalment agònic, ni que parli i escrigui en una llengua mori-
bunda. En un país subordinat, sí; en una llengua malmesa i
entrebancada, també. Però no pas en un país ni en una
llengua agonitzants. En tot cas, en lluita o, si ho preferiu,
en construcció. El missatge de l’agonia nacional i lingüísti-
ca és llançat amb insistència des de múltiples tribunes,
probablement de bona fe. Me’n dóna el darrer exemple un
programa de la nostra televisió pública que sembla que
s’hagi especialitzat a glossar el desgavell hispano-basc, so-
vint amb una nombrosa participació d’experts madrilenys.
El dia de Sant Jordi devia tocar conrear el patriotisme de-
pressiu. Què millor, doncs, que organitzar un debat amb el
títol Català: l’agonia d’una llengua viva? Encara sort de
l’interrogant! Sort, també, que hi van intervenir persones
sensates que devien posar les coses al seu lloc. Un servidor
no s’ho va mirar. Ja tenia una resposta. Me l’havia donada
un nen, Mohamed, guanyador de l’englantina de primer de
primària als jocs florals de l’Escola Fortià Solà, de Torelló,
on vaig assistir. Aquí la teniu: “El mar fa onades i també hi
ha petjades. Les ha fetes un dofí de dins del fons marí”. ■

francesc.codina@telefonica.net

Un soldat espanyol mor en
bolcar el vehicle a Kosovo
Redacció
MADRID

Un soldat espanyol va morir
ahir i un altre va resultar
ferit en bolcar accidental-
ment el vehicle blindat BMR
on anaven per un camí de la
vall d’Osojane, al municipi
d’Istok, a Kosovo. Els dos mi-
litars estaven realizant una
patrulla rutinària quan es va
produir l’accident, poc des-
prés de les 13.00 hores, en
sortir el BMR de la vorera i

donar una volta de campa-
na. En el vehicle també hi
anaven dos ocupants més,
que no van patir ferides de
consideració.

El mort és el soldat José
Javier Colorado Ramírez, de
19 anys, natural de Puerto-
llano. El militar ferit, Juan
Carlos Correa Muñoz, de 22
anys, té una fractura al
braç dret i una contusió ab-
dominal severa.

Es tracta del tercer BMR
bolcat que se salda amb

víctimes mortals perta-
nyents al contingent espa-
nyol integrat en la missió
de l’OTAN (Kfor). Anteri-
orment, ja havien mort dos
militars espanyols de la
missió aliada en altres ac-
cidents similars registrats
a Skopje (Macedònia) i
prop de Pec, a la província
sèrbia.

Cinc anys després
L’últim accident registrat
amb aquest vehicle blin-

La font de Díaz de Mera nega
que hi hagués un informe que
vinculés ETA i l’islamisme
| García Castaño revela que el 12-M va comentar a l’excap policial que tot apuntava
als islamistes| Zaplana, disposat a assumir responsabilitats per les seves paraules

Redacció
MADRID

El comissari Enrique Gar-
cía Castaño, més conegut
–o desconegut– com la font
que va fer servir l’exdirec-
tor general del Cos Nacional
de Policia, Agustín Díaz de
Mera, per argumentar que
hi havia un informe que
vinculava els atemptats de
l’11-M amb l’organització
ETA, va comparèixer ahir
davant el tribunal per dir
justament tot el contrari.

En la 29a sessió del judi-
ci que se celebra a la Casa
de Campo de Madrid, Gar-
cía Castaño, que ja va tom-
bar la versió llançada per
Díaz de Mera a finals de
març a través d’una carta
enviada al president del tri-
bunal Javier Gómez Ber-
múdez, va esplaiar-se a
l’hora d’explicar que “mai
de la vida” va dir a l’alesho-
res alt càrrec policial i avui
eurodiputat del PP que ETA
estava lligada “ni per casu-
alitat” a les explosions .

Abans de ser interrogat
pel presumpte informe, el
comissari encara va donar
un altre detall definitiu que
apuntalava la seva versió:
un dia després dels atemp-
tats, el 12-M, va informar a
Díaz de Mera que no hi
havia proves ni indicis que
apuntessin a ETA, que el
que hi havia “enfocava cla-
ríssimament cap a islamis-
tes”. García Castaño va as-
segurar que, davant
d’aquesta informació, Díaz
de Mera el va instar a tirar
endavant amb la investiga-
ció “fos el que fos” i “opines-
sin el que opinessin altres
persones”, en referència al

gran debat polític que es va
suscitar.

Per la seva banda, el por-
taveu del PP al Congrés,
Eduardo Zaplana, es va
comprometre a realitzar
una anàlisi “rigorosíssima”
de totes les seves declaraci-
ons entre els dies 11 i 14 de
març del 2004 i posterior-
ment des de l’oposició. I va
afegir que assumiria res-
ponsabilitats si fos necessa-
ri. Zaplana va defensar que

Un moment ahir de la celebració a Madrid del judici de l’11-M ■ EFE/TVE

dat, que l’Estat espanyol
manté desplegat als princi-
pals teatres d’operacions,
és del 30 d’abril del 2002,
data en què va perdre la
vida el subtinent d’artille-
ria Juan Manuel Lozano.
Dos dels seus companys
van resultar ferits.

Els tres militars, perte-
nyents a la Kfor, anaven dalt
d’un BMR que va bolcar
quan circulava per la carre-
tera entre Skopje amb Salò-
nica, al nord de Grècia. El 21
d’agost del 2001, el legionari
Javier del Castillo va morir
després de bolcar el seu BMR
quan anava per una carrete-
ra que uneix les localitats ko-
sovars de Rakos i Durakovac
amb Pec. ■

era una “obligació moral”
exigir el coneixement de la
veritat sobre els atemptats
de l’11-M i va reconèixer
que té “moltes expectati-
ves” que això sigui possible
en el judici que s’està cele-
brant actualment.

“Em comprometo i puc
assumir totes i cadascuna
de les declaracions i mani-
festacions que he realitzat
aquesta legislatura i com a
portaveu del govern el

2004”, va insistir en decla-
racions a Onda Cero, per
defensar a continuació que
els populars no tenen “res
de què avergonyir-se” en re-
lació amb els atemptats.

El portaveu parlamenta-
ri del PSOE, Diego López
Garrido, va respondre em-
plaçant Zaplana a complir
efectivament amb la seva
paraula, i demanant que as-
sumeixi responsabilitats
per la gestió de l’11-M. ■

L’interrogatori
“Mai de la vida li he dit que hi
hagi una prova que relacionés
ETA amb l’11 de març. Li vaig dir:
«T’has equivocat.» Crec que la
seva declaració equivoca dades”
Enrique García Castaño
COMISSARI DEL COS NACIONAL DE POLICIA

“Ara s’està fent el que no s’ha fet
mai: intentar aprofundir en la in-
vestigació. En aquest debat cadas-
cú ha d’assumir la seva responsabi-
litat i jo la meva la tinc molt clara”
EduardoZaplana
PORTAVEU DEL PP AL CONGRÉS
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Sergi Pàmies, un dels triomfadors del Sant Jordi amb 
el llibre 'Si et menges una llimona sense fer 
ganyotes' 
 
La climatologia ha acompanyat la diada de Sant Jordi 
d'enguany. D'acord amb la llista que elabora el Gremi de 
Llibreters de Barcelona i Catalunya, el gran triomfador en 
llengua catalana d'aquest any ha estat Sergi Pàmies, en la 
categoria de ficció, amb l'obra Si et menges una llimona 
sense fer ganyotes. A l'apartat de no ficció en català el més 
venut ha estat el llibre de Josep Maria Espinàs, Relacions 
particulars. 
 
El segon lloc d'aquesta divisió, la de llibres de no ficció en 
català, ha estat, curiosament, per a la segona edició del 
Diccionari de la llengua catalana que ha publicat l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) per davant de títols com El preu 
de ser catalans i Catalunya sota Espanya de Patricia 
Garbancho i Alfons López Tena, respectivament, a la 
tercera posició. 
 
D'altra banda, pel que respecta als llibres en llengua 
castellana, a l'apartat de ficció la més venedora ha estat 
Julia Navarro amb el seu llibre La sangre de los inocentes, 
seguida d'un gran èxit editorial ja consolidat com és La 
catedral del mar, d'Ildefonso Falcones. En no ficció El 
secreto de la felicidad de Sebastián Serra, ha estat el més 
venut. L'ha seguit Jorge Bucay amb 20 pasos hacia delante 
i l'Eduard Punset amb el títol El alma está en el cerebro. 
 
El Gremi de Llibreters també ha confeccionat una llista dels 
anomenats "llibres mediàtics", els quals conjuguen 
perfectament la repercussió i la fama dels autors –
presentadors de televisió, esportistes...- amb aquesta cita 
ineludible de predisposició cap a la lectura. En aquest 
apartat els grans triomfadors han estat els del conegut 
programa de televisió Polònia i Me'n vaig de l'humorista 
Pepe Rubianes. 
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JOSEP LLUÍS Micó   
El català  
  
 
 Difícilment es podia afrontar una diada de Sant Jordi amb 
tant d´optimisme com la d´aquest any. Amb independència 
de la projecció internacional de la nostra literatura o de 
l´acollida domèstica de les novetats populars, sempre 
sotmeses als capricis de la mercadotècnia, la bona notícia 
ha estat que, en les últimes setmanes, la segona edició del 
Diccionari de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC) ha 
encapçalat la llista dels llibres més venuts. La publicació de 
l´obra, que enforteix i millora la versió anterior, coincideix 
amb el centenari d´un organisme que no mira únicament al 
passat, sinó que es prepara amb fermesa per al futur. 
Conscient que l´idioma ha sobreviscut en els darrers 
decennis «en condicions força adverses», el president de 
l´IEC, Salvador Giner, dedica el diccionari «al poble que 
enraona, sent i pensa en llengua catalana». I els ciutadans 
als quals s´adreça han donat les gràcies a la institució i han 
convertit l´obra en un èxit comercial. O sigui, han 
possibilitat que un dels guanyadors d´aquest Sant Jordi 
hagi estat el propi idioma.  
  
 



La lengua,
protagonista
MAGÍ CAMPS

P
ara los puristas, Sant
Jordi ha devenido en
una kermés, una
verbena, una feria de las

vanidades. Puede ser. Pero
como vivimos rodeados de todo
tipo de ferias irrelevantes, es
más que legítimo que el libro
viva su propia fiesta, cercana al
gran público, con sus dosis de
glamour, exhibicionismo y
“vida literaria” popular.

Este año, los de la Escola
d'Escriptura del Ateneu
Barcelonès y los de la Escuela
de Escritores de Madrid han
pedido que apadrinemos
palabras en desuso para
salvarlas. La iniciativa tiene un
precedente francés, en forma de
libro, de Bernard Pivot, y una
secuela catalana de Pau Vidal,
En perill d'extinció.

Del ranking resultante se ha
creado reservadeparaules.com y
reservadepalabras.org, webs que
guardan las propuestas como
oro en paño, a la espera de que
los escritores las empleen y las
revitalicen. En catalán, con
7.926 padrinos, han destacado
atzucac, xiuxiuejar, suara y

gamarús. Y en castellano, con
13.833, ganan: bochinche,
gaznápiro y alféizar, y cáspita
asoma en la 13.ª posición.

Por una parte, las escuelas de
escritores reanimando palabras
moribundas, y por otra los
lectores encumbrando a la lista
de superventas nada más y
nada menos que el Diccionari
de la llengua catalana, del IEC,
han conseguido que, por una
vez, la lengua –siempre al
servicio de la literatura– fuera
protagonista el día del Libro.

Visto el éxito del programa
Caçadors de paraules y las
ventas del Diccionari, bien se
podría decir que en este
peculiar país el catalán también
es más que una lengua.c

Jóvenes catalanes se sintieron atraídos por la parafernalia de los movimientos fascistas

JOSEP M. ORTA BARCELONA

E
l domingo, a las 21.35 h,
TV3 emitirá el reportaje his-
tórico Entre el jou i l'espasa,
de Dolors Genovès y reali-

zado por Lluís Montserrat. El re-
portaje indaga el papel de los fascis-
tas catalanes en la guerra civil espa-
ñola, con testimonios tanto de una
parte como de otra. La cadena auto-
nómica hace coincidir este progra-
ma con la celebración del 15.º ani-
versario de la emisión de su primer
documental histórico.

Genovès contextualiza el traba-
jo a partir de la fascinación que los
movimientos fascistas europeos
–especialmente el italiano– desper-
tó en algunos jóvenes españoles.
“Han pasado muchos años desde
la Guerra Civil y siempre hemos
creído que en una democracia to-
do el mundo debe tener voz”, dice
Genovès, que en su trabajo ha con-
tado con la colaboración de dos fa-
langistas y dos carlistas que expli-
can su actuación. “Darles voz no
significa justificarlos, defendieron
unos ideales, para mí equivoca-
dos, pero que eran los suyos”, ase-
gura Genovès, quien añade que
con este trabajo sólo han pretendi-
do “entender lo que pasó, sin pre-
juzgarlo”.

El director de TV3, Francesc Es-
cribano, explicó que con este tipo
de documentales la cadena demues-
tra que “somos una televisión dife-
rente en un país que no ha sido nor-
mal”, recordó que el franquismo
fue una época gris para Catalunya
y que “parece que tras la muerte de
Franco aquí no hubo franquistas”,
por lo que ahora, casi ochenta años
después, es el momento para “mi-
rar el pasado sin rencor y explicar

quiénes fueron y lo que hicieron”
los catalanes que colaboraron con
el Movimiento.

El documental, tras una explica-
ción de los orígenes del fascismo
europeo, recoge los testimonios de
Albert Galícia, simpatizante de la
Falange y condenado a muerte
–posteriormente conmutada– por
quintacolumnista. Cuando pasó a
la zona nacional fue recibido con
un duro “¿ahora llegas?”. Francis-
co Pons es un farmacéutico que po-

see el carnet número 5 de la Falan-
ge de Lleida. Luchó en el frente de
Madrid y fue alcalde de su ciudad
entre 1957 y 1967. Felio Vilarru-
bias es un profesor diplomado en
Protocolo. En 1931 su padre le afi-
lió a la Comunió Tradicionalista y
el 19 de julio salió a la calle para
apoyar el golpe. Condenado a
muerte, logró pasar a la zona nacio-
nal y luchó en el frente de Extrema-
dura. Acabada la guerra, se opuso
a la unificación de falangistas y car-

listas. Una historia parecida a la
de Carles Vives, carlista también,
que se opuso a la unificación y aca-
bada la guerra lo encarcelaron.
Mención aparte merece el segui-
miento que hace de la trayectoria
de Josep Roig Trinxant, un falan-
gista que trabajó como ingeniero
en la Generalitat. Detenido por es-
pía, fue torturado. Con la entrada
de los nacionales se incorporó a la
brigada de informes de la Policía.
Se suicidó en 1986.c

Pons cree que en TVE “se
ha recuperado la ilusión”

PEQUEÑA

J.M.O. BARCELONA

El director de TVE, Javier
Pons, considera sobre los tres
meses que lleva el actual equi-

po al frente del ente: “Hemos recu-
perado la ilusión (de los que traba-
jan en la empresa y) damos argu-
mentos a la audiencia para que nos
vea. De momento, hemos demos-

trado que TVE está viva”. Pons
también aseguró: “Estamos satisfe-
chos con lo que hemos hecho en los
primeros meses; los cambios se ha-
cen con mucha prudencia, pero ne-
cesitamos tiempo para que se visua-
licen nuestros objetivos”.

Pons señala que con programas
como Tengo una pregunta para us-
ted o con la nueva programación

desde el centro de Sant Cugat se de-
muestra que las cosas están cam-
biando. “Se nota que estamos ha-
ciendo cambios con la finalidad de
que La 2 sea una cadena identifica-
ble” –uno de los grandes objetivos
de Pons, además de hacer una deci-
dida apuesta por la ficción nacio-
nal–, “dado que lo que ha de dife-
renciar la televisión pública de las
privadas es la calidad, aunque ésta
no esté siempre acompañada por la
audiencia”. Sin embargo, TVE ha
recuperado cuotas de mercado en
estos dos meses con cambios pro-
pios de una televisión pública. “La
audiencia es un referente, hemos

de estar en el grupo de cabeza, pero
no estamos obsesionados por el li-
derazgo”.

Estas explicaciones las ofreció
en la presentación del programa es-
pecial de Saber y ganar, un concur-
so cultural de La 2 que se emite en
la sobremesa y que es el programa
más visto de esta cadena, con el
12% de media de cuota de pantalla
y 1,6 millones de media de audien-
cia en sus diez años de emisión. El
tándem Sergi Schaff-Jordi Hurta-
do fue puesto de ejemplo de lo que
ha de ser la filosofía de La 2, y por
ello han sido premiados con un es-
pecial en prime time el 3 de mayo.c

LETRA

Comunicación
TV3 indaga sobre los fascistas
catalanes en la Guerra Civil

mcamps@lavanguardia.es

Este Sant Jordi ha visto
escuelas de escritores
reanimando palabras
y un ‘Diccionari’
superventas
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Julia Navarro, Sergi Pàmies y Martí Gironell triunfan 
en un Sant Jordi que concluyo sin libro de la jornada  
 
 ‘La sangre de los inocentes’, de Julia Navarro, ‘Si et 
menges una llimona sense fer ganyotes’, de Sergi Pàmies, 
y ‘La clave Gaudí’, de Andreu Carranza y Esteban Martín, se 
han convertido en los grandes triunfadores de este Sant 
Jordi, que no ha tenido un libro que arrasara como sucedió 
el año pasado con ‘La catedral del mar’, de Ildefonso 
Falcones, pero que ha contado con Martí Gironell, con ‘El 
pont dels jueus’, como la gran sorpresa de la jornada tras 
agotar ejemplares en muchas librerías. 
 
Otros libros que se han encaramado a las primeras 
posiciones de los más vendidos son ‘Relacions particulars’, 
de Josep Maria Espinàs, ‘El secreto de la felicidad’, de 
Sebastián Serrano, y ‘La ciudad sin tiempo’, de Francisco 
González Ledesma, bajo el seudónimo de Enrique Moriel. 
 
En las horas previas a la jornada, fueron la reedición de 
‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez, ‘El pont 
dels jueus’ del periodista Martí Gironell y ‘Me voy’, de Pepe 
Rubianes los más vendidos. 
 
La presidenta del Gremi de Llibreters de Barcelona i 
Catalunya, Imma Bellafont, calificó, en declaraciones a 
Europa Press, de “extraordinaria y fantástica” la jornada de 
Sant Jordi para los libreros y destacó que es “la mejor 
fiesta que tenemos al año”. 
 
Bellafont señaló que es una fiesta que “sale del pueblo” y 
mostró su gozo por ver las calles llenas con gente en busca 
de libros y rosas. Los libreros perciben que las ventas han 
podido ir mejor que el pasado año en este Sant Jordi 
“fantástico”, a falta de las cifras finales. 
 
La presidenta de los libreros destacó que, al contrario que 
la pasada edición de Sant Jordi, no ha habido “un gran 
libro“, sino que ha sido muy repartido, aunque apuntó que 
si ‘El pont dels jueus’ no se hubiera agotado se podría 
haber encaramado aún más a los primeros puestos. 
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Sobre la posibilidad de alargar a una semana la venta 
callejera de libro para Sant Jordi, Imma Bellafont afirmó 
que “tenemos un año para hablar”, pero remarcó que la 
postura de los libreros es que los puestos en la calle se 
ciñan al día 23 de abril. 
 
Ranking de ventas 
 
Según datos del Gremi de Llibreters, en ficción en lengua 
castellana, el libro más vendido ha sido ‘La sangre de los 
inocentes’, de Julia Navarro, seguido de ‘La catedral del 
mar’, de Ildefonso Falcones, ‘La ciudad sin tiempo’, de 
Enrique Moriel (seudónimo de Francisco González 
Ledesma), ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García 
Márquez y ‘El pedestal de las estatuas’, de Antonio Gala. 
 
En castellano de no ficción, el más vendido ha sido ‘Los 
secretos de la felicidad’, de Sebastián Serrano. Tras él, se 
han situado ‘20 pasos hacia delante’, de Jorge Bucay, ‘El 
alma está en el cerebro’, de Eduard Punset, y ‘Las 
pequeñas memorias’, de José Saramago. 
 
En catalán, en ficción ha sido el más vendido ‘Si et menges 
una llimona sense fer ganyotes’, de Sergi Pàmies. Tras él, 
se ha situado ‘La clau Gaudí’, de Andreu Carranza y 
Esteban Martín, ‘El conte número tretze’, de Diane 
Stterfield, ‘El pont dels jueus’, que se ha visto lastrado por 
agotar existencias, y ‘L’església del mar’. 
 
En no ficción, el libro más vendido ha sido ‘Relacions 
particulars’, de Josep Maria Espinàs, seguido de la segunda 
edición del ‘Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans’, 
‘El preu de ser catalans’, de Patricia Gabancho, ‘Catalunya 
sota Espanya’, de Alfons López Tena, y ‘Els secrets de la 
felicitat’, de Sebastià Serrano. 
 
En el apartado de los libros mediáticos, según las mismas 
fuentes, el pulso lo ha ganado ‘El llibre mediàtic de Polònia’, 
seguido de ‘Me’n vaig’, de Pepe Rubianes, ‘Como iba 
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diciendo’, de Andreu Buenafuente y el libro de ‘Caçadors de 
paraules’. 
 
Colas en busca de firmas 
 
Los escritores Antonio Gala, Martí Gironell y Almudena 
Grandes, el popular presentador televisivo Andreu 
Buenafuente y Francisco Ibáñez, el creador de ‘Mortadelo y 
Filemón’, han sido las firmas más buscadas durante esta 
edición de Sant Jordi. 
 
Las colas para que Antonio Gala estampara su firma en el 
reciente ‘El pedestal de las estatuas’ fueron las más 
numerosas de fieles lectores, que no sólo le traían su último 
libro sino otros de su bibliografía. 
 
Otra escritora que congregó a decenas de lectores fue 
Almudena Grandes, mientras que un clásico en esta fiesta 
como Francisco Ibáñez no paraba de firmar ejemplares de 
‘Mortadelo y Filemón’ y otros de sus cómics. Los 
consolidados Francisco González Ledesma y Eduard Punset 
también han sido objeto de deseo de los lectores. 
 
Los autores que más impactaron fueron el británico Simon 
Scarrow, que iba custodiado por cuatro legionarios 
romanos, y el cómico Leo Bassi, que fue porteado cual 
faraón de una parada a otra. 
 
La jornada de Sant Jordi en Barcelona se inició con el 
tradicional ‘Desayuno de Escritores’ en un céntrico hotel 
barcelonés, como previo paso a la firma de ejemplares de 
sus libros por las paradas de toda la ciudad. 
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ENRIQUE MURILLO, Londres
La crítica británica dice que si to-
da novela nueva de Ian McEwan
es en el Reino Unido todo un acon-
tecimiento, la recién aparecida On
Chesil Beach llega más lejos: es
una “obra maestra”. Una reseña
se refiere a la “devastadora preci-
sión” con la que analiza ciertas ca-
racterísticas específicas de lo inglés
—“el engaño, la evasividad, la re-
presión, el remordimiento”—, y en
otra se concluye que la historia es
“una proeza de concentración, en
los dos sentidos de la palabra”.

En su despacho de Random
House UK, no lejos de la Tate Ga-
llery, el editor de Ian McEwan,
Dan Franklin, no puede ocultar su
sonrisa satisfecha cuando habla de
los más de 100.000 ejemplares ven-
didos en apenas dos semanas. No
sólo las críticas han sido por lo
general extraordinariamente positi-
vas, sino que el libro lleva camino
de superar con facilidad ventas
por encima de los 200.000 ejempla-
res, tras haberse instalado cómoda-
mente en la cabeza de los más ven-
didos esta primavera.

“McEwan es ahora un hombre
feliz, y un tipo inmensamente ri-
co”, comenta el editor de sus cua-
tro últimas obras y director edito-
rial del sello Jonathan Cape y del
grupo de sellos literarios de la mul-
tinacional Bertelsmann en el Rei-

no Unido. Las ventas de McEwan
están 10 veces por encima de las
que alcanzan los más conocidos
miembros de su generación —Mar-
tin Amis, Salman Rushdie, Julian
Barnes—, entre otras cosas, por-
que McEwan se ha convertido aho-
ra en un famoso, según Franklin.
“Se le ocurrió mencionar en una
entrevista que, mientras escribía es-
te libro, tenía sobre el escritorio
tres guijarros de la playa de Chesil,
y al día siguiente los tabloides saca-
ban la noticia y decían que por
este hecho podía caerle una multa
tremenda por delito ecológico, ya
que se trata de un espacio protegi-
do”. Y no sólo eso. “Hace unos
meses salía en la prensa una pre-
sunta denuncia por plagio, que ja-
más llegó a presentarse. Y Sunday
Times centró su información sobre
el libro con una entrevista en la
que se hablaba, sobre todo, del he-
cho de que se haya sabido que
McEwan tenía un hermano, conce-
bido por sus padres antes del matri-
monio y cedido en adopción por el
miedo que les debió de inspirar el
hecho de que al entonces marido
de su madre le pusieran los cuer-
nos mientras estaba combatiendo
en la II Guerra Mundial”.

Los hechos transcurren en ape-
nas dos horas. Es la noche de bo-
das de una joven pareja en el vera-
no de 1962, es decir, justo en la

víspera de la revolución sexual. Es-
to ha provocado que no haya casi
crítica periodística que no haya ci-
tado el famoso poema en el que
Philip Larkin se lamentaba de ha-
ber llegado tarde a la consagración
del sexo y la juventud ocurrida a
partir “del primer elepé de los Beat-
les”. Como dice una reseña, On
Chesil Beach es “un kamasutra de
la torpeza y el aplazamiento”, y en
el relato McEwan da todo un reci-
tal de su “consumado dominio del
primer plano”. El anticuado hotel,
la vecina y famosa playa de grava
de Chesil, con sus más de 20 kiló-
metros de piedras de tamaño cre-
ciente, la timidez de la novia, la
acometividad irreprimible del no-
vio y la inexperiencia sexual de los
dos son desarrollados por
McEwan con una morosidad tan
libidinosa, con una precisión tan
morbosa, como con una ausencia
marcada de pretensiones experi-
mentalistas o estilemas modernos.

El escritor Colm Tóibín, en la
crítica que publica el semanario li-
terario más progresista, The Lon-
don Review of Books, echa de me-
nos en esta obra y en general en las
novelas más recientes de McEwan,
la “deliciosa crueldad” de sus pri-
meros cuatro libros. Por cierto, este
crítico comete la indelicadeza de
contar el momento culminante del
relato, su desenlace, aunque luego

pida excusas. Por su parte, otro crí-
tico, precisamente el que fuera di-
rector de aquel semanario, Karl
Miller, y que firma la reseña del
más conservador Times Literary
Supplement, celebra la nueva obra
en términos más que generosos.
“No es un acontecimiento” como
lo fueron los anteriores. “Es más
que eso. Es una obra maestra”. Y
se deshace en elogios hablando de
la capacidad de McEwan para ser
“serio, pero no solemne”. Puede
parecer, añade, que su obra es me-
ro entretenimiento, que su capaci-
dad para crear inquietud es propia
de un autor de thrillers, pero en
realidad no es así. Aquí hay mu-
cho más, mucho arte literario de
primera magnitud. Justin Cart-
wright habla en Independent de la
“devastadora precisión” con la

que analiza “los momentos semi-
nales, arbitrarios e irrevocables”
que marcan nuestras vidas, y de
los temas esenciales de su obra, la
juvenil y la madura: el amor, sobre
todo, y el desasosiego que es pro-
pio de las vidas humanas.

Inquietud en la narración
En algunos bloogs se pueden en-
contrar quejas de críticos jóvenes
en contra de la perfección que de-
muestra la narrativa de McEwan
en sus últimos cuatro libros. Una
obra muy vinculada a la historia,
incluso a los acontecimientos más
recientes. Baste recordar que Sába-
do (publicada en España por Ana-
grama, que no tiene previsto editar
On Chesil Beach antes de finales
de año) se centraba en las manifes-
taciones masivas en contra de la
segunda guerra de Irak. Hay quie-
nes se quejan también de las opi-
niones no estrictamente “progres”
que parecen deducirse de las obras
de McEwan. Pero, sobre todo, lo
que denotan estas opiniones disi-
dentes es la inquietud que produce
su forma de narrar tan clásica, tan
poco dada a llamar la atención so-
bre sí misma. Porque desde hace
unos años McEwan parece haber
renunciado a toda pirotecnia for-
mal, como si le estuviese echando
el cerrojo de forma definitiva a la
época que en el mundo anglosajón
se llamó postmodernismo y que se
define como la prolongación del
movimiento modern que Joyce co-
ronó con su Ulises y que es un
capítulo de la historia de la novela
occidental que podría estar llegan-
do a su fin.

‘Kamasutra’ de la torpeza
Ian McEwan se consagra con ‘On Chesil Beach’ como el escritor

más aplaudido y leído de su generación en Reino Unido

R. MORA / C.GELI, Barcelona
“Nunca se sabe qué puede ocurrir
este día, ésa es la magia”, asegura-
ba ayer el historiador Ian Gibson
desde la parada en la que firmaba
ejemplares de sus Cuatro poetas en
guerra (Planeta) en plena plaza de
Cataluña de Barcelona. El día de
ayer era el del Libro, la festividad
de Sant Jordi en Cataluña, y, con-
trariamente a lo que afirma el rigu-
roso historiador, ya empiezan a
darse unas leyes clásicas de la jor-
nada, como ocurrió ayer: el centro
de Barcelona y su La Rambla, co-
lapsada de gente de buena maña-
na; escuelas que han encontrado la
fórmula para sacar un día los ni-
ños a la calle, cinco millones y me-
dio de rosas y unas ventas de libros
de 20 millones de euros, que equi-
valen al 8% de la facturación del
año de las librerías y que ayer fue
“de las mejores de los últimos
años”, según los libreros catalanes.

La novela de intriga histórica
se impuso ayer entre las preferen-
cias de la marea humana, si bien
sin un título demasiado destacado.
Quizá ese honor se lo llevó La san-
gre de los inocentes, de Julia Nava-
rro (Plaza & Janés). Otro destaca-
do fue el best-seller del año pasa-
do, La catedral del mar (Plaza &
Janés), de Ildefonso Falcones, im-
pasible por haber conseguido ca-
si repetir pero “encantado” de
que su libro se lea más ya en Es-
paña que El Código Da Vinci por-
que “creo que escribe mal”. El ter-
cero en discordia era el veterano
Francisco González Ledesma, que
la semana pasada desveló que era

el Enrique Moriel que ha firmado
La ciudad sin tiempo (Destino). A
las 11.30, apenas a la media hora
de ponerse a firmar, ya había fundi-
do dos bolígrafos y recibido la peti-
ción más temible: que dedicara un
libro con los dos nombres. “Con lo
que cuesta hacerse un hueco en
este oficio”, bromeaba quien fir-
mó con otro nombre para que no
se encasillara su nuevo libro en la
novela negra. El pedestal de las es-
tatuas, de Antonio Gala (Planeta)
—un ayudante preparando el libro
por la página— y la espectacular
edición conmemorativa de Cien
años de soledad (Alfaguara) fueron
otros títulos exitosos.

Las obras en torno a la au-
toayuda y la búsqueda de la felici-
dad coparon las preferencias a la
hora de comprar ensayo. Como
muestra, los libros del lingüista y
comunicólogo Sebastián Serrano
--El secreto de la felicidad (Books
Now)-- y Veinte pasos hacia delan-
te (RBA), de Jorge Bucay, el único
autor que firmaba de pie y que
hacía escoger puntos de libros con
aforismos suyos que luego tradu-
cía como si fuera un tarot.

Los relatos de Sergi Pàmies Si
et menges una llimona sense fer gan-
yotes, (Quaderns Crema, en caste-
llano en Anagrama) unos retratos
del veterano periodista Josep Ma-
ria Espinàs Relacions particulars
(La Campana) y el diccionario nor-
mativo del catalán del Institut d'Es-
tudis Catalans fueron lo más solici-
tado en catalán. Eso y una novela
de corte histórico, El pont dels
jueus (Columna), del presentador

de la televisión autónomica Martí
Gironella. Él hacía de puente con
los que fueron en verdad dos de
los libros más vendidos de la jorna-
da, ambos mediáticos: quizá el que
más, Me voy (Books Now), del ac-

tor Pepe Rubianes, y el del progra-
ma de sátira política de TV-3
Polònia (Columna).

Cuando Gibson decía que po-
día pasar cualquier cosa, se refería
a que más de uno se encontró pa-
seando en la Rambla al presidente

de la Generalitat, José Montilla,
con la vicepresidenta del Gobier-
no, Maria Teresa Fernández de la
Vega. Él le regaló La pell freda (La
piel fría), de Albert Sánchez Piñol,
y ella a él, Viajes por el Scripto-
rium, de Paul Auster (Anagrama).
O a cuatro legionarios romanos y
su estandarte, guardia pretoriana
que no se despegó de Simon Sca-
rrow, autor de una serie de novelas
sobre Roma (Edhasa). O también
al cómico Leo Bassi, de traje pe-
ro con una nariz roja de payaso.
Se paseaba en un paso estilo Se-
mana Santa, llevado por 10 jóve-
nes costaleros. Precedía la comiti-
va — “una cruzada laica”, de-
cía— un muchacho con una pan-
carta en la que se reproducía un
texto de Escrivá de Balaguer: “Li-
bros: no los compres sin aconse-
jarte de personas cristianas, doc-

tas y discretas. Podrías comprar
una cosa inútil y perjudicial”. En
realidad, Bassi firmaba por vez
primera en Barcelona: sus monó-
logos teatrales reunidos en La re-
velación (Barataria). “Enhora-
buena Barcelona, porque en es-
tos tiempos de tantas pantallas,
sacar los libros a la calle y conver-
tirlos en fiesta popular es fantásti-
co”, dijo. ¡”No defendemos con
bastante pasión el laicismo. Las
palabras de Escrivá son un insul-
to a mi inteligencia”, vociferaba.

Otro debutante era Luis Lean-
te, último Premio Alfaguara con
Mira si yo te querré. “Me habían
explicado como era esto, pero no
se puede contar. Desde que puse
un pie en la calle, me di cuenta de
que es algo que hay que vivir aun-
que sea una vez en la vida”. Sí,
porque puede pasar de todo.

Toda la ciudad
en La Rambla

Cataluña celebró ayer un Sant Jordi festivo
y multitudinario, cargado de sorpresas

Una florista coloca una rosa a Maria Teresa Fernández de la Vega, que ayer paseó por las Ramblas. / MARCEL.LÍ SÁENZ

El escritor inglés Ian McEwan.

Legionarios romanos
y el paso de Semana
Santa de Leo Bassi
animaron la jornada
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C. GELI / I. PUNZANO, Barcelona
“Nunca se sabe qué puede ocurrir
este día, esa es la magia”, asegura-
ba ayer el historiador Ian Gibson
desde el puesto en el que firmaba
ejemplares de sus Cuatro poetas en
guerra (Planeta), en plena plaza de
Catalunya de Barcelona. El día de
ayer era el del Libro, la festividad
de Sant Jordi en Cataluña, y, con-
trariamente a lo que afirma el rigu-
roso historiador, ya empiezan a
darse unas leyes clásicas de la jorna-
da, como ocurrió ayer: el centro de
Barcelona y La Rambla, colapsada
de gente de buena mañana; escue-
las que han encontrado la fórmula
para sacar un día a los niños a la
calle, 5,5 millones de rosas (con no-
vedades como unas con un tallo de
160 centímetros y otras con la ins-
cripción Sant Jordi 2007 en sus pé-
talos) y unas ventas de libros por
unos 20 millones de euros, que equi-
valen al 8% de la facturación del
año de las librerías y que ayer fue
“de las mejores de los últimos
años”, según afirmó la presidenta
del Gremio de Libreros de Barcelo-
na y Cataluña, Imma Bellafont.

La novela de intriga histórica
se impuso ayer entre las preferen-
cias de la marea humana, si bien
sin un título demasiado destacado.
Quizá ese honor se lo llevó La san-
gre de los inocentes, de Julia Nava-
rro (Plaza & Janés), que se mostró
sorprendida este año al ver que 4
de cada 10 libros que firmó, de
acuerdo con sus cifras, eran de la
traducción catalana. Dentro del
mismo género, coleó el best-seller
del año pasado, La catedral del
mar (Plaza & Janés), de Ildefonso
Falcones, impasible por haber ca-
si repetido la hazaña, pero “en-
cantado” de que su libro se lea
más ya en España que El Código
Da Vinci, de Dan Brown, porque
cree “que escribe mal”. Quizá ése
hubiese sido el destino de El pont
dels jueus (Columna), la novela del
periodista Martí Gironell, de no
ser porque los libreros se queda-
ron sin ejemplares a media maña-
na. Su semblante mostraba una
perpleja alegría: “Ha ido tan bien
que ahora ya no tengo libros que
firmar”. El honor de ser el más
solicitado en narrativa catalana co-
rrespondió a Sergi Pàmies, por los
cuentos de Si et menges una llimo-
na sense fer ganyotes (Quaderns
Crema).

A diferencia de Gironell, quien
no tuvo problemas de abasteci-
miento libresco fue el veterano
Francisco González Ledesma, que
la semana pasada desveló que era
el Enrique Moriel que ha firmado
La ciudad sin tiempo (Destino). A
las 11.30, apenas a la media hora
de ponerse a plasmar dedicatorias,
ya había fundido dos bolígrafos y
recibido la petición más temible:
que dedicara un libro con los dos
nombres. “Con lo que cuesta ha-
cerse un hueco en este oficio”,
bromeaba quien firmó con otro
nombre para que no se encasillara
su nuevo libro en la novela negra.
Entre los habituales de la diada no
faltó tampoco Antonio Gala, apli-
cado, casi sin hablar y con un ayu-
dante incluido abriendo el libro
por la página que iba a dedicar.

Querer encontrarse mejor consi-
go mismo copó las preferencias a
la hora de comprar ensayo. Ade-

más de Sebastià Serrano (Ara Lli-
bres), triunfó Jorge Bucay (RBA),
el único autor que firmaba de pie y
que hacía escoger a los comprado-
res puntos de libros con aforismos
suyos que luego traducía como si
fuera un tarot. Pero fue otro consa-

grado, Josep Maria Espinàs, quien
con sus retratos recogidos en Rela-
cions particulars (La Campana) se
convirtió en uno de los protagonis-
tas del día al encabezar la lista de
la no ficción catalana, perseguido
por el diccionario normativo del

Institut d’Estudis Catalans, que ya
se puede consultar on line en la
página web de la institución (www.
iec.cat).

El interés por la lengua no se
ciño sólo a las páginas del diccio-
nario, sino que llegó al Ateneo Bar-

celonés, que presentó los resulta-
dos de la iniciativa Apadrina una
paraula, dedicada a rescatar térmi-
nos en peligro de extinción. En Ca-
taluña —el proyecto también se
realizó en Madrid— participaron
7.926 personas, que recuperaron
del olvido 4.083 palabras. La más
votada fue atzucac (‘callejón sin
salida’), en una serie que ya puede
consultarse en www.reservadepa-
raules.com).

Bastante menos académicos
fueron dos de los libros más vendi-
dos de la jornada. Ambos mediáti-
cos: el del programa de sátira polí-
tica de TV-3 Polònia (Columna)
y Me’n vaig (Ara Llibres), del ac-
tor Pepe Rubianes, según el orden
del Gremio de Libreros. Una lista
de los más vendidos en sus estable-
cimientos facilitada por la coopera-
tiva Abacus, que mezclaba géne-
ros, presentaba el libro de Rubia-
nes en cabeza, seguido por el de
Espinàs.

Buen tiempo, éxito seguro
Sólo bastó que acompañara el
buen tiempo para que la jornada
repitiera el éxito de otras edicio-
nes, aunque este año cayera en
un antipático lunes laboral. El de
ayer fue un Sant Jordi largo en
Barcelona. Las calles más céntri-
cas (paseo de Gràcia, Rambla de
Catalunya, La Rambla, estas dos
últimas cortadas al tráfico por la
tarde) estuvieron abarrotadas to-
do el día. Por la mañana, las reco-
rrían sobre todo escolares y jubi-
lados. Por la tarde, a éstos se les
unieron los que salían del trabajo
para cumplir con el ritual del li-
bro y la rosa. Algunos, incluso,
un día les sabe a poco. De nuevo,
resurgió el viejo debate sobre la
posibilidad de celebrar Sant Jor-
di durante toda una semana, pro-
puesta que Bellafont no rechazó
estudiar, si bien destacó que la
postura de los libreros es que los
puestos se limiten al 23 de abril,
así como el descuento del 10%.

La jornada también fue más
larga quizá porque Joan Barril
empezó a firmar libros a las siete
de la mañana en el bar Pinotxo
del mercado de la Boqueria, don-
de las cajas se apilaban al lado de
las bolsas de hielo.

Sin saberlo, posiblemente a
eso y a las múltiples anécdotas
que coleccionaron los autores se
refería Gibson al hablar de lo im-
previsible de Sant Jordi. Así, Joa-
quim Pijoan, autor de Sayonara
Barcelona (Proa), iba con un bolí-
grafo japonés que por un lado
era un pincel y por otro, un fino
rotulador. Javier Sierra, el autor
del best-seller La cena secreta,
acababa sus dedicatorias con un
ex libris rojo con una S de Dure-
ro con las proporciones áureas,
mientras Lucía Etxebarria mos-
traba su hinchada vena de la ma-
no derecha, cansada de firmar.

El debutante Luis Leante, últi-
mo premio Alfaguara con Mira
si yo te querré, no daba crédito.
“Me habían explicado cómo era
esto, pero no se puede contar.
Desde que puse un pie en la calle,
me di cuenta de que es algo que
hay que vivir aunque sea una vez
en la vida”. Sí, porque puede su-
ceder cualquier cosa.

Sant Jordi convierte el lunes en una gran fiesta

P Catalán ficción: Si et menges una llimona sense fer ganyotes; La clau Gaudí; El
conte número 13; El pont dels jueus; L’esglèsia del mar.
P Catalán no ficción: Relacions particulars; Diccionari de l’IEC; El preu de ser
catalans; Catalunya sota Espanya; Els secrets de la felicitat.
P Castellano ficción: La sangre de los inocentes; La catedral del mar; La ciudad sin
tiempo; Cien años de soledad; El pedestal de las estatuas.
P Castellano no ficción: Los secretos de la felicidad; Veinte pasos hacia delante; El
alma está en el cerebro; Las pequeñas memorias; Gran recetario de Karlos Arguiñano.
P Mediàticos: El llibre mediàtic de Polònia, Me’n vaig; Como iba diciendo; Caçadors
de paraules; On vols anar a parar.

El buen tiempo fue un aliciente para que
miles de personas se lanzaran a las calles
y plazas pese a ser un día laborable

En la iniciativa ‘Apadrina una paraula’
ha ganado ‘atzucac’, que en catalán
quiere decir ‘callejón sin salida’

LOS CINCO MÁS VENDIDOS

Día del libro 2007

Se vendieron 5,5 millones de rosas de
todo tipo y color, así como libros por
valor de 20 millones de euros

Aspecto que ofrecían ayer los puestos de libros establecidos en La Rambla de Barcelona. / TEJEDERAS
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L’ÈXIT DEL DIA DE LES ROSES I ELS LLIBRES

Sant Jordi es consagra com a gran
diada i consolida els mediàtics

ELOY CARRASCO
BARCELONA

L
a postal va tornar a quedar
preciosa. Una multitud amb
roses i llibres a mans plenes,
ulleres fosques i amb cami-

nar despreocupat en mànigues de
camisa o amb les espatlles al sol es
va escampar ahir per les voreres en
un altre lluminós Sant Jordi de la
Barcelona que més s’agrada. Aquella
mateixa gentada que decreta cada
23 d’abril com la diada popular de
Catalunya va emetre al final de la
jornada el veredicte comercial. Sen-
se novetat: els mediàtics van arrasar
la literatura convencional. Només
Espinàs, García Márquez i Pàmies
van resistir l’huracà de Buenafuen-
te, infal.lible en aquesta època, més
els provocats per Rubianes i la tropa
de Polònia.

Un altre cop la ciutat, i Catalunya
sencera, va proclamar el dia com a
festiu sense demanar permís al ca-
lendari. La inèrcia del cap de setma-
na va ajudar a enlairar un dilluns
gairebé estiuenc i amb molta pinta
d’ociós. I això que Joan Barril va ma-
tinar força com si es tractés d’un ra-
diofonista per ser el primer a oficiar
la cerimònia de les firmes. A les set
del matí ja era a la Boqueria, dutxat
i afaitat, disposat a escriure dedi-
catòries enginyoses als exemplars
de Sobre l’amor.

EL SILENCI DE MONTILLA / Unes hores
més tard, a l’altra punta de Barcelo-
na, el president de la Generalitat,
José Montilla, va gestar un dels titu-
lars periodístics de la diada més
enllà de flors, vianants i llibres des-
patxats: l’esmorzar recepció al Palau
de Pedralbes no va anar seguit d’una
declaració institucional, com havia
instaurat Pasqual Maragall fa tres
anys. Partidari de no parlar amb la
boca plena, Montilla va oferir el pis-

colabis i va callar enmig del petar de
dents dels partits de l’oposició, que
es van menjar l’esmorzar però no
van digerir la decisió del president:
van fer volar l’estel un dia sense
vent.

Si alguna cosa no necessitava
l’ambient era que es caldegés, és
clar. Al migdia, als 23° que pintava
el megatermòmetre de Portal de
l’Àngel, l’exuberància urbana ja era
d’escàndol, la pròpia de les manifes-
tacions d’alegria amb les victòries
del Barça. Molts transeünts atri-
buïen la sufocació preestiuenca al
«canvi climàtic», com un mantra
que Al Gore ha colat al cap de

tothom. L ’home que va ser el
pròxim president dels EUA, com es
presenta ell mateix, s’hauria inflat
de firmar exemplars d’Una verdad
incómoda si hagués vingut. Igual que
Pepe Rubianes.

L’autor de Me’n vaig, tantes vega-
des acusat d’escalfar l’ambient de la
dreta que mai està per a bromes, va
ficar la seva obra al podi mediàtic,
que és gairebé el mateix que dir que
va ser un dels tres més venuts en ge-
neral. Rubianes era a Granada visi-
tant els seus col.laboradors en el
triomfal muntatge de Lorca eran to-
dos i havia declinat la idea de firmar
els seus llibres. Mediàtic fins a la me-

dul.la, va explicar que li feia cosa fer
actes propis dels escriptors de debò.

El canell d’Andreu Buenafuente,
en canvi, treia foc. Com anava dient...,
la nova recopilació de monòlegs del
showman, va resistir el desgast dels
anys, va mobilitzar els seus parro-
quians i va estar a l’alçada pel que fa
a vendes d’El l l ibre mediàt i c de
Polònia, segons la mostra de 50 lli-
breries de tot Catalunya que va fer
el Gremi de Llibreters.

LA NOVEL.LA HISTÒRICA / Al marge
dels imbatibles reis catòdics, la veta
de la novel.la històrica va mantenir
ahir la seva fertilitat amb La sang
dels innocents, El pont dels jueus, La
ciutat sense temps, La clau Gaudí i, un
cop més, L’església del mar, cam-
pioníssim de l’any passat. Darrere de
mediàtics i històrics, només alguns
autors van aconseguir posar el peu
al llindar i colar-se després en el
magnífic rànquing: Pàmies, Espinàs
i García Márquez.

Aquests van ser els artífexs dels
grans números amb què les edito-
rials (i els floristes: més de cinc mi-
lions de roses venudes, incloent-hi
les blaves) quadren els comptes de
tot l’any, ja amb un ull en la fira de
Frankfurt de l’octubre vinent. Però
va ser el carrer, una vegada més, el
que va fer seva la festa (els turistes es
preguntaven perplexos si era cert
que era un dia laborable) i, en fi, fins
i tot es va apropiar les paraules.

La campanya per donar empara a
vocables en vies d’extinció va acabar
el seu camí amb una collita de gai-
rebé 22.000 padrins. En català, l’ele-
gida va resultar atzuzac, o sigui car-
reró sense sortida. En castellà es va
guanyar l’afecte la fonètica del ter-
me bochinche, és a dir, tumult, alda-
rull, rebombori. Una cosa semblant
va ser ahir Barcelona. Un càlid alda-
rull. Ordenat, llegit i perfumat.H

Una multitud entusiasta va sortir als carrers de
tot Catalunya en una jornada gairebé estiuenca

Només Espinàs i Pàmies van resistir l’empenta
de vendes de Rubianes, ‘Polònia’ i Buenafuente

JOAN CORTADELLAS

33 Quim Monzó saluda Josep Maria Espinàs a la llibreria Ona, ahir.

ELS MÉS VENUTS A CATALUNYA
ALEX R. FISCHER

FICCIÓ
EN CATALÀ

NO FICCIÓ
EN CATALÀ

FICCIÓ
EN CASTELLÀ

NO FICCIÓ
EN CASTELLÀ

MEDIÀTICS

1r ‘Si menges
una llimona ...’,
de Sergi Pàmies

2n‘La Clau Gaudí’,
d’Andreu Carranza
i Esteban Martín

1r ‘Relacions
particulars’,
de Josep Maria
Espinàs

2n‘Diccionari de la
llengua catalana’, IEC

3r ‘El preu de ser catalans’,
de Patrícia Gabancho

1r  ‘La sangre de
los inocentes’,
de Julia Navarro

2n‘La catedral
del mar’,
d’Ildefonso Falcones

3r ‘La ciudad sin tiempo’,
 d’Enrique Moriel

1r ‘Los secretos
de la felicidad’,
de Sebastià
Serrano

2n‘20 pasos hacia
delante’, de Jorge Bucay

3r ‘El alma está en el cerebro’
d’Eduard Punset

1r ‘El llibre
mediàtic de
Polònia’, de
diversos autors

3r ‘El conte número 13’,
de Dianne Setterfield

2n‘Me’n vaig’, ‘Me voy’,
de Pepe Rubianes

3r ‘Com anava dient’, ‘Como iba
diciendo’, d’A. Buenafuente

Un càlcul a
corre-cuita

El balanç de vendes del Gremi
de Llibreters es confirmarà (o no)
d’aquí a una setmana. Les
llibreries consultades són 50
(una mostra important), però els
exemplars servits a les
paradetes no estan registrats als
ordinadors i les xifres recollides
són estimacions.

EL RÀNQUING
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FICCIÓN x CATALÁN

1 SI MENGES UNA LLIMONA... Sergi Pàmies

2 LA CLAU GAUDÍ A. Carranza y E. Martín

3 EL CONTE NÚMERO TRETZE Diane Setterfield

4 EL PONT DELS JUEUS Martí Gironell

5 L'ESGLÉSIA DEL MAR Ildefonso Falcones

XAVI AYÉN
JUSTO BARRANCO

Barcelona

U
n día sin super-
héroes. Este
año, si la lista de
Sant Jordi fuera
una lotería, se di-
ría que ha esta-

do más repartida que nunca, con
varios ganadores y un equilibrio
entre autores mediáticos y litera-
rios. Eso es lo que se desprende, al
menos, de los datos oficiales del
Gremi de Llibreters, hechos públi-
cos ayer a las 20 h, basándose en
las ventas de 50 librerías de Cata-
lunya. A diferencia de los años en
que un solo autor (Andreu Buena-
fuente, Carlos Ruiz Zafón, Ildefon-
so Falcones...) se erigía en líder in-
discutible de la jornada, esta vez
la festividad ha alumbrado una bi-
blioteca plural, a la que habría que
añadir –según establecimientos co-
mo Fnac o Abacus– títulos como
El corazón helado de Almudena
Grandes o El Quart Reich: el se-
cret de Montserrat de Francesc Mi-
ralles.

El llibre mediàtic de Polònia
–basado en el programa de TV3–
fue el más vendido del día. Toni
Soler y su equipo firmaron duran-
te todo el día en una carpa situada
a la entrada del Palau Robert y
consiguieron batir al mismísimo
Andreu Buenafuente, rey absoluto de otras
jornadas. Francesc Novell –alias Maragall o
Zapatero– se felicitaba, sobre todo, de “haber
visto la cara a nuestros espectadores, lo más
curioso es que nos han preguntado todo el día
si iban a venir los políticos de verdad”. Pepe
Rubianes afirmó desde Granada: “Me llevo
una gran alegría, sobre todo porque los benefi-
cios de este libro van a la Fundación Gil Losa-
da, para la reinserción de los niños en Etio-
pía. Precisamente estoy en Granada, dándole
las gracias a Lorca y contándole todo lo que
ha pasado con mi obra de teatro inspirada en
su asesinato”.

Por su parte, Sergi Pàmies, triunfador en el
apartado de ficción en catalán, afirma que “al
igual que los escritores hemos invadido los
medios de comunicación, encuentro justo,
que, recíprocamente, los periodistas hagan li-

bros. Desconozco las claves de mi éxito: pue-
de deberse a que, en el fondo, yo sería un
autor semimediático... aunque no hay que
descartar del todo que el libro tenga algún va-
lor en sí mismo”. Para Julia Navarro, la gana-
dora en castellano, “este año, por primera
vez, también he firmado muchísimos ejem-
plares de la traducción de mi novela al cata-
lán”, un signo de su gran aceptación popular.

En la no-ficción catalana, se impusieron las
Relacions particulars de Josep Maria Espi-
nàs, retratos de escritores a los que conoció,
como Pla, Foix, Sagarra, Espriu, Cela o Deli-
bes. “Tiene gracia que la gente compre este
libro –afirmaba su autor ayer, entre firma y
firma–, porque en él no hay ningún drama,
violación ni asesinato ni siquiera medievalis-
mos extraños”. Tras Espinàs, se situó el nue-
vo Diccionari del Institut d'Estudis Catalans

(IEC), lo que, a decir del presidente de su Sec-
ció Filològica, Joan Martí, “demuestra que
hay una preocupación importante por la len-
gua, que los ciudadanos sienten afecto por
ella e incluso el deseo de hablarla correcta-
mente y de dotarse de los instrumentos nece-
sarios. Para nosotros, es muy gratificante des-
pués de un trabajo ingente de doce años”.

Sebastià Serrano cosechó éxito por partida
doble: su ensayo Els secrets de la felicitat se ha
mantenido entre los más vendidos en catalán
y su traducción al castellano ha sido el núme-
ro uno de no-ficción. “Me produce mucha feli-
cidad, claro –afirmaba ayer–. El tema nos
afecta a todos, vivimos en una sociedad de la
abundancia en la que, paradójicamente, falta
mucha felicidad”. ¿Cree acaso la gente que se-
rá feliz tras leer su libro? “Sí lo creen y, since-
ramente, yo también”.c

MEDIÁTICOS
1 EL LLIBRE MEDIÀTIC DE POLÒNIA Varios autores

2 ME VOY Pepe Rubianes

3 COM ANAVA DIENT Andreu Buenafuente

4 CAÇADORS DE PARAULES Roger de Gràcia

5 ON VOLS ANAR A PARAR? Llucià Ferrer

El Pompidou celebra 30 años con ‘Airs de Paris’,

página 47 / Aznavour presenta en Barcelona su úl-

tima antología, página 47 / ‘Cahiers du Cinéma’,

en castellano, página 52 CARTELERA PÁGINA 48

Adiós al libro único
Los lectores encumbran a ‘Polònia’, Rubianes, Pàmies, Navarro y Espinàs

UNA LARGA JORNADA. Lectores y libreros protagonizaron una larga y ajetreada
jornada en las calles de la ciudad con ocasión, ayer, de la festividad de Sant Jordi

NO FICCIÓN x CASTELLANO

1 LOS SECRETOS DE LA FELICIDAD Sebastià Serrano

2 20 PASOS HACIA ADELANTE Jorge Bucay

3 EL ALMA ESTÁ EN EL CEREBRO Eduardo Punset

4 LAS PEQUEÑAS MEMORIAS José Saramago

5 GRAN RECETARIO Karlos Arguiñano

PÁGINA 47

ÀLEX GARCIA

NO FICCIÓN x CATALÁN

1 RELACIONS PARTICULARS Josep M. Espinàs

2 DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA IEC

3 EL PREU DE SER CATALANS Patrícia Gabancho

4 CATALUNYA SOTA ESPANYA Alfons López Tena

5 ELS SECRETS DE LA FELICITAT Sebastià Serrano

Los más vendidos

FICCIÓN x CASTELLANO

1 LA SANGRE DE LOS INOCENTES Julia Navarro

2 LA CATEDRAL DEL MAR Ildefonso Falcones

3 LA CIUDAD SIN TIEMPO Enrique Moriel

4 CIEN AÑOS DE SOLEDAD G. García Márquez

5 EL PEDESTAL DE LAS ESTATUAS Antonio Gala

El Rey entrega
el Cervantes
a Gamoneda

FUENTE: Gremi de Llibreters
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Espinàs, Pàmies, Julia Navarro y Martí Gironell, entre 
los autores más vendidos 
 
'El pont dels jueus', de Gironell, agota existencias y se 
convierte en la gran sorpresa de esta Diada 
Sebastià Serrano, Ildefonso Falcones o Jorge Bucay, 
también entre los más apreciados 
  
Nativel Preciado, Jorge Bucay y Julia Navarro conversan en 
la parada de la Casa del Llibre en Passeig de Gràcia 
 
EFE / Julián Martín Nativel Preciado, Jorge Bucay y Julia 
Navarro conversan en la parada de la Casa del Llibre en 
Passeig de Gràcia1  
 
'La sangre de los inocentes', de Julia Navarro, 'El pont dels 
jueus', de Martí Gironell, 'Si et menges una llimona sense 
fer ganyotes', de Sergi Pàmies, 'Relacions particulars', de 
Josep Maria Espinàs, 'La clave Gaudí', de Andreu Carranza y 
Esteban Martín, y 'El secreto de la felicidad', de Sebastià 
Serrano, se han encaramado a los primeros puestos en un 
ranking provisional de ventas facilitado por el Gremi de 
Llibreters de Barcelona i Catalunya, en un año en que no ha 
habido una única novela triunfadora como sucedió el 
pasado año con 'La catedral del mar', de Ildefonso 
Falcones.  
 
En ficción en lengua castellana, el libro más vendido ha sido 
'La sangre de los inocentes', de Julia Navarro, seguido de 
'La catedral del mar', de Ildefonso Falcones, 'La ciudad sin 
tiempò, de Enrique Moriel (seudónimo de Francisco 
González Ledesma), 'El pedestal de las estatuas', de 
Antonio Gala, y 'Cien años de soledad', de Gabriel García 
Márquez.  
 
En castellano de no ficción, el más vendido ha sido 'El 
secreto de la felicidad', de Sebastián Serrano. Tras él, se 
han situado '20 pasos hacia delante', de Jorge Bucay, y 'El 
alma está en el cerebro', de Eduard Punset.  
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En catalán, en ficción se ha producido un empate entre 'El 
pont dels jueus', de Martí Gironell, -que ha agotado 
existencias- y 'Si menges una llimona sense fer ganyotes', 
de Sergi Pàmies. Tras ellos, se ha situado 'La clau Gaudí', 
de Andreu Carranza y Esteban Martín, 'El conte número 
tretze', de Diane Stterfield, 'L'església del mar', de 
Ildefonso Falcones, y 'La ciutat sense temps', de Enrique 
Moriel.  
 
En no ficción, el libro más vendido ha sido 'Relacions 
particulars', de Josep Maria Espinàs, seguido de la segunda 
edición del 'Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans', 
'El preu de ser catalans', de Patricia Gabancho, y 'Catalunya 
sota Espanya', de Alfons López Tena.  
 
Éxito de 'Polònia' y Rubianes 
En el apartado de los libros mediáticos, según las mismas 
fuentes, se ha dado un empate entre 'El llibre mediàtic de 
Polònià y 'Me'n vaig', de Pepe Rubianes.  
 
En la provincia de Tarragona, el libro más vendido fue 'La 
clave Gaudí', hasta el punto que la edición en catalán se ha 
agotado y la castellana quedan pocos ejemplares a la 
venta. Otros títulos que se han vendido bien en Tarragona 
han sido 'Sayonara Barcelona', de Joaquim Pijoan, y 'El 
pont dels jueus', de Martí Gironell.  
 
Los libreros de Tarragona aseguraron que, pese a 'La clave 
Gaudí', no ha habido obras que despunten sobre las otras y 
ha habido mucha diversidad en las ventas. "No es bueno 
que pase lo del año pasado con un libro que arrasó -'La 
catedral del mar'-- frente a los otros", afirmó Josep Rovira, 
responsable de la Llibreria La Capona de Tarragona y 
presidente del Gremio de Libreros de Tarragona.  
 
Con temática local, sobresalieron 'Sepultura de bandoler', 
del periodista tarraconsense Xavier Carreras, 'Fem 
safareig!', de Dolors Joanpere e Isabel Martínez, y 'La flora 
del Montsant', un ensayo sobre la botànica en esta zona.  
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En Lleida, los libros 'Me'n vaig', de Pepe Rubianes, y 'El 
llibre mediàtic de Polònia' se han situado entre los libros 
más vendidos. También tuvieron buenas ventas 'La sangre 
de los inocentes', de Julia Navarro, y 'La clave Gaudí', de 
Esteban Martín y Andreu Carranza. Respecto a los autores 
leridanos, 'L'amor boig', de Pere Rovira, fue el más 
demandado.  
 
En la provincia de Girona, el libro más vendido fue 'El pont 
dels jueus', de Martí Gironell, 'La clave Gaudí', de Andreu 
Carranza y Esteban Martín, 'El Quart Reich', de Francesc 
Miralles, y 'El conte número tretze', de Diane Stterfield.  
 
También fueron muy vendidos el poemario 'Llast', de Narcís 
Comadira, la selección de artículos 'No em miris el cul', del 
editor Quim Curdet, y los libros mediáticos de 'Polònia' y 
'Me voy', de Pepe Rubianes.  
 
Como novedad este año en Girona, la Generalitat organizó 
un desayuno con los escritores gerundenses, en el que se 
homenajeó a Jaume Ministral i Misià. 
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Un miler de persones han visitat en tres hores 
l'Institut d'Estudis Catalans, 'obert de bat a bat' per 
Sant Jordi  
 
 
 
Barcelona.- Un miler de persones han visitat en tres hores 
l'Institut d'Estudis Catalans, 'obert de bat a bat' per 
Sant Jordi. La jornada de portes obertes coincideix amb la 
consulta en línia del nou Diccionari de l'IEC, que ja ha 
registrat prop de 90.000 entrades en cinc dies. 
 
A la una de la tarda d'aquest Sant Jordi ja són més de 25 
les visites guiades efectuades a l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), 'obert de bat a bat' amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi i coincidint amb l'any del Primer Centenari de 
l'acadèmia catalana de les ciències i les humanitats. En 
acabar la visita, els visitants han estat atesos directament 
per Salvador Giner, president de l'IEC. En total, el nombre 
de persones interessades en conèixer totes les 
dependències i serveis de l'Institut sumen, a hores d'ara, 
prop d'un miler, amb llargues cues d'espera.  
 
D'altra banda, al migdia d'aquest dilluns, la segona edició 
del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC, més conegut 
com el DIEC2, posada a la venda fa pocs dies, ja havia 
registrat un total de 88.198 entrades des que el passat dia 
18 d'abril va disposar d'accés lliure a través d'Internet.  
 
De tres a quatre de la tarda, la sala Pere Coromines de 
l'IEC acollirà l'emissió en directe i oberta al públic, del 
programa dirigit per Xavier Graset, L'Oracle, de Catalunya 
Ràdio, un dels mitjans que han col·laborat en la difusió de 
la jornada.  
 
La diada clourà, a les set de la tarda, amb un concert en el 
qual es presentarà un prototipus avançat de la nova tenora, 
amb un ampli repertori i la participació com a solistes dels 
especialistes en tenora que han participat en la 
investigació, Jaume Vilà i Jordi Campos, i la Cobla Sant 
Jordi, dirigida per Xavier Pagès.  
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La vetllada és la culminació del projecte d'investigació de 
millora de la tenora, impulsat per l'IEC i dirigit, juntament 
amb un equip multidisciplinari, per Joaquim Agulló, membre 
de l'IEC i catedràtic de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. El concert serà enregistrat per Catalunya Música 
per a posteriors retransmissions.  
 
L'objectiu ha estat crear una tenora lliure dels problemes de 
regularitat d'afinació i timbre de les actuals i que, per tant, 
no plantegi dificultats innecessàries a l'instrumentista. El 
projecte s'ha basat en experiments per mesurar la identitat 
acústica i ha emprat models matemàtics per determinar 
clarament com ha de ser la columna de l'aire de l'interior i 
la distribució i mida dels forats per a obtenir el so 
característic de l'instrument.  
 
Premis Sant Jordi 2007  
 
Demà, dimarts 24 d'abril, a les 19 hores, l'IEC lliurarà, a la 
seu de l'Institut, els Premis Sant Jordi 2007, que configuren 
el LXXVI Cartell de premis i borses d'estudi de l'IEC. 
L'acadèmia catalana atorgarà disset premis, tretze de 
generals i quatre per a estudiants, més quatre borses 
d'estudi. Els premis i ajuts sumen 121.100 euros ―amb 
imports que oscil·len entre els 600 i els 12.000 euros―, a 
més d'incloure, segons els casos, la publicació del projecte.  
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'Si et menges una llimona sense fer ganyotes' es 
converteix en el llibre més venut d'aquest Sant Jordi  
  
 
Barcelona.- El Gremi de Llibreters de Catalunya ha donat a 
conèixer el llistat definitiu de llibres més venuts en la Diada 
de Sant Jordi d'enguany. El títol que ha aconseguit vendre 
un major nombre d'exemplars arreu de Catalunya ha estat 
'Si et menges una llimona sense fer ganyotes' de Sergi 
Pàmies, desmarcant-se així de l'empat que a mitjans de la 
tarda s'havia anunciat de forma provisional, juntament amb 
'El pont dels jueus' de Martí Gironell. Aquesta última, al 
final, ha quedat en quarta posició del rànquing de més 
venuts de fició en català. 
 
El número dos del rànquing ha estat per 'La clau Gaudí', 
d'Andreu Carranza i Esteban Martín, seguit d''El conte 
número tretze' de Diane Settenrfield, 'El pont dels jueus' de 
Martí Gironell i 'L'església del mar' d'Ildefonso Falcones, el 
'best-seller' que l'any passat va encapçalar la llista de més 
venuts. En la categoria de no ficció en llengua catalana, el 
primer lloc l'ocupa 'Relacions particulars' de Josep Maria 
Espinàs, seguit del Diccionari de l'Institut d'Estudis 
Catalans (DIEC), 'El preu de ser catalans' de Patrícia 
Gabancho, 'Catalunya sota Espanya' d'Alfons López Tena i 
'Els secrets de la felicitat' de Sebastià Serrano.  
En llengua castellana, el llibre que ha venut més exemplars 
ha estat 'La Sangre de los inocentes' de Julia Navarro, 
seguit de 'La catedral del mar' d'Ildefonso Falcones, 'La 
ciudad sin tiempo' d'Enrique Moriel, '100 años de Soledad' 
de Gabriel Garcia Márquez i en cinquena posició 'El pedestal 
de las estatuas' d'Antonio Gala.  
 
En no ficció, el més venut ha estat 'Los secretos de la 
felicidad' de Sebastià Serrano, seguit de '20 pasos hacia 
adelante' de Jorge Bucay, 'El alma está en el cerebro' 
d'Eduard Ponset, 'Las pequeñas memorias' de José 
Saramago i finalment, en cinquena posició, el 'Gran 
recetario' de Karlos Arguiñano.  
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Finalment, i en la categoria dels mediàtics, el llibre més 
venut ha estat 'El llibre mediàtic de Polònia', seguit de 'Me'n 
vaig' de Pepe Rubianes, 'Como iba diciendo' d'Andreu 
Buenafuente. En quarta posició figura 'Caçadors de 
paraules' de Roger de Gràcia i en la cinquena, 'On vols anar 
a parar?' de Llucià Ferrer. 
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Joan Oliver dedicava fa quatre dies les
seves sempre substancioses Engrunes a
comentar el que sens dubte ha estat –amb
perdó del gol de Messi– la notícia de la set-

mana, ço és, la incorporació de l’escriptora
Maria de la Pau Janer a les llistes electorals de
Jaume Matas, i aprofitava l’avinentesa per for-
mular alguns comentaris a propòsit de l’esce-
nari polític d’això que aquí és conegut com les
Illes. Bé, sobre el susdit fitxatge no tinc res a dir-
hi, tret de remetre a l’article –jo diria que defi-
nitiu– que, també fa quatre dies, hi dedicava l’Iu
Forn. Però sí que m’agradaria comentar algunes
de les apreciacions de Joan Oliver sobre la polí-
tica balear: em consta, com diu ell mateix, que
coneix bé i des de fa temps Mallorca i les seves
circumstàncies, i que ha donat el seu suport al
catalanisme polític illenc tantes vegades com ha
calgut. Per això mateix, a la vista d’algunes de
les seves afirmacions, em fa l’efecte que en els
últims temps potser no ha seguit el tema tan de
prop, i potser s’ha perdut alguna cosa.

JOAN OLIVER AFIRMA, PER EXEMPLE, QUE EL PSM s’ha
aliat amb l’extrema esquerra per formar el
Bloc amb el qual concorre a les imminents elec-
cions (que, a Balears, no són només municipals
sinó també autonòmiques; ja sé que tothom ho
té present, però tinc aquesta tendència a la re-
iteració). Bé, que jo sàpiga, el PSM s’ha aliat
amb Esquerra Unida-Verds i amb ERC, dues
formacions d’esquerres, certament, però que
em penso que no reclamen la col·lectivització
de les empreses i ni tan sols s’han declarat an-
tisistema. Si a més tenim en compte que la so-
lució del Bloc compta amb el suport dels mi-
llors veterans del PSM, com Damià Pons i Pere
Sampol –gens suspectes de situar-se en cap ex-
trem ideològic–, l’afirmació em sembla com a
mínim desproporcionada.

ENCARA DIRIA MÉS: PARLAR D’EXTREMA ESQUERRA en
relació amb Mallorca em sembla un humorisme
que diu molt sobre el fi sentit de la ironia que
acostumen a destil·lar els articles de Joan Oli-
ver, però en canvi té molt poc a veure amb la re-
alitat. L’extrema esquerra illenca, si en un so-
breesforç de valoració volem concedir que mai
hagi existit tal cosa, va ser petita, suau i pelu-
deta, com l’ase aquell de Juan Ramón Jiménez,
i tan residual que el seu cicle vital va consistir
tan sols a néixer i morir pràcticament a conti-
nuació, sense haver encertat mai a créixer ni

molt menys a reproduir-se –per fortuna,
m’apresso a afegir–. En canvi, ja veus tu quines
coses, d’extrema dreta sí que en tenim, a Ma-
llorca, i ben activa i ben impune: tant és així, que
compta amb algun mitjà de comunicació que no
dubta a arrenglerar-se amb els seus deliris quan
ho troba convenient, i fins i tot el moderat pre-
sident Matas (un autèntic mestre, tot sigui dit,
en l’art de captar vots de pertot arreu) no fa cap
fàstic als sufragis d’aquesta genteta, encara que
sigui al preu d’haver-los de dedicar algun gest
significatiu de tant en tant.

DIU TAMBÉ OLIVER QUE VEU EL PSM “tocat i enfonsat”.
Home: tocat, per descomptat; però potser és
una mica prematur declarar-lo enfonsat. És
molt natural sentir enyorança de l’històric PSM
dels esmentats Pons i Sampol (i de molts d’al-
tres), polítics realment excepcionals que van
aconseguir donar carta de naturalesa i força
parlamentària al catalanisme de centreesquer-
ra a Balears, partint gairebé de zero i contra
totes les hostilitats imaginables: i ara que ja
estan a la reserva, és el moment de començar a
retre’ls l’homenatge que mereixen (no només a
Mallorca; també aquí) per la seva contribució
excepcional. I és veritat que el PSM va ser el
gran perjudicat per la derrota electoral del Pacte
de Progrés, i que ha passat aquesta última le-
gislatura dessagnant-se en lamentables dissen-
sions internes i altres úlceres. Però, a l’inrevés
d’Oliver, trobo que la sortida que al final ha tin-
gut tot plegat ha estat força més airosa del que
es podia esperar, i que la nova fornada de diri-
gents nacionalistes, amb Biel Barceló al capda-
vant –que per cert, també compta amb el ple
aval dels grans veterans–, té prou força, discurs
i intel·ligència per retornar al PSM l’espai cen-
tral que li correspon. Una altra cosa és que CiU
hagi decidit que ja no els vol d’interlocutors a
Mallorca i s’estimi més entendre’s amb la UM de
Munar, però amb tots els respectes, jo diria que
aquí el problema no ve de l’existència de cap
imaginària extrema esquerra illenca, sinó de
l’error d’entestar-se a llegir el panorama de les
Balears amb les ulleres dels enfrontaments par-
tidistes vigents a Catalunya.

EN UNA COSA SÍ QUE ESTIC TOTALMENT D’ACORD amb
Joan Oliver: que la situació a Balears –i no només
la del nacionalisme– és desesperada. Per això
mateix, val la pena a esperar els resultats dels co-
micis abans de començar a tirar tovalloles.

ALGUNES APRECIACIONS SOBRE
LA POLÍTICA BALEAR Sebastià Alzamora Escriptor

CosesdeMallorca

“L’extrema esquerra illenca, si
en un sobreesforç de valoració
volem concedir que mai hagi
existit tal cosa, va ser petita,
suau i peludeta, com l’ase aquell
de Juan Ramón Jiménez”

VOLTA D’HORITZÓ

Meditació
del dia
de Sant
Jordi

J.J. Navarro
Arisa

Totes les Voltes d’Horitzó
semblen portar al mateix
punt. El món no hi ha qui
l’arregli. El que sí que ne-
cessita alguna reparació de
tant en tant és aquest cro-
nista, i la vigília de Sant
Jordi sembla un moment
tan bo com qualsevol altre
per entrar al taller i espe-
rar el millor. Aquesta peti-
ta anècdota servirà per ex-
plicar alguna possible ab-
sència tan breu com sigui
possible, i per prometre un
retorn tan immediat com
sigui factible. Deu ser
aquesta imminència la que
em fa sentir una mica ma-
lencòlic, com ja em sentís
l’altre dia quan vaig come-
tre la lleugeresa d’afirmar
que perdria unes eleccions
a les quals ni tan sols tinc
dret a participar. Demano
excuses, perquè aquesta
no és manera de mirar
l’horitzó. A més d’una
certa malenconia, potser
derivada d’aquesta prima-
vera de sol als matins i rui-
xats a les tardes, el dia de
Sant Jordi també em pro-
dueix una certa nostàlgia.
Nostàlgia literària, esclar, i
no sé si mai podré satisfer-
la, enmig de tantíssima
competència i tanta entro-
pia. Descartada per motius
de seny la transmutació de
literat (que no sóc) en can-
didat (que no voldria ser),
l’única opció que em queda
és l’anonimat de compra-
dor de llibres i, si la butxa-
ca hi arriba, d’alguna rosa
que espero que no serà re-
butjada. Potser em decidi-
ré per apadrinar alguna
paraula en declivi (n’hi ha
tantes!) i em dedicaré a
aprendre el nou llenguat-
ge sensiblement autorit-
zat pel nou diccionari de
l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Els nous mots accep-
tats em faran passar la
malenconia primaveral,
m’ajudaran a passar les
obligades reparacions i,
possiblement, em faran
sentir la mar de progre.
Que llegiu molts llibres
bons i que la resta de la
primavera sigui de color
de rosa. Que visqui el dia
de Sant Jordi, i que els
dracs esdevinguin cendra
i oblit.

Totsenl’atzucac
L’any 1888 fou creada la mul-
tinacional Eastman Kodak,
present arreu del món en
l’àmbit de la fotografia, però
el senyor Antonio Pérez, un
gallec de 61 anys a qui
Kodak confià el “reajuste”
de les seves 500 empreses
als Estats Units, no fa volar
coloms. A finals d’enguany
s’hauran desempallegat de
50.000 dels 90.000 emple-

ha creat en un context polí-
tic i social que ja no contro-
la, amb un sistema de pro-
ducció i distribució submer-
gides que ofereix a cada
cantonada els productes
d’ús corrent, terror del petit
i mitjà comerç a Catalunya.
També la banca practica la
fórmula atípica, compra a
fabricants endeutats arti-
cles d’ús domèstic o de lleu-

re com a regal a la clientela
potencial que ingressi una
quantitat important a ter-
mini fix, en paga rèdits irri-
soris i guanya els diners
destinats a hipoteques atuï-
dores. Tanta martingala no
és típica del capitalisme
clàssic sinó de la crisi de su-
perproducció que el mercat
no pot absorbir, crisis que,
segons el marxisme, només

es resolien amb guerres.
Parlant dels resultats del
“reajuste”, el senyor Pérez
digué que els ha sortit
massa car. Però el senyor
Pérez confia en la “devo-
ción a la marca” dels seus
treballadors. Tal com es pre-
senta el futur, caldrà inven-
tar fórmules més factibles
per sortir de l’atzucac en
què ens trobem tots.

LA CRISI DEL MERCAT CAPITALISTA Teresa Pàmies Escriptora

ats. El tècnic en “reajustes
empresariales” resumí la
seva experiència en una
frase: “O cambiamos, o
Kodak deja de existir”, i or-
ganitzà el “cambio” a la ma-
nera de Lampedusa: canvi-
ar quelcom perquè tot se-
gueixi igual. Aquesta
fórmula ja no és viable en
un món capitalista que es
mou enredat en el caos que

FRANK JENSEN
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Ajuntament rep 4.000 visites fins a migdia en jornada 
portes obertes 
 
Barcelona, 23 abr. (EFE).- L'ajuntament de Barcelona 
celebra avui una jornada de portes obertes amb motiu del 
dia de Sant Jordi i ha rebut ja, fins a les 14.00 hores, un 
total de 4.137 visites. 
 
En declaracions a Efe, el responsable de participació 
ciutadana de l'ajuntament, Manuel Campillo, ha subratllat 
la "plena normalitat" d'una jornada "molt animada i amb 
molta afluència", que permet als visitants recórrer les sales 
més emblemàtiques del consistori, com el Saló de Cent. 
 
Campillo ha afegit que les visites corresponen a gent molt 
variada, des d'escoles fins a gent gran, passant per grups 
de turistes o joves. 
 
D'una altra banda, també avui se celebra una jornada de 
portes obertes en l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i, 
segons que ha informat l'entitat, fins a les 13.00 hores 
s'havien registrat prop de mil visites en tan sols tres hores, 
coincidint a més amb l'any del primer centenari de la 
institució. 
 
L'IEC acollirà també aquesta tarda la celebració en directe 
del programa L'Oracle, de Catalunya Ràdio, i tancarà la 
jornada festiva de Sant Jordi amb un concert de solistes 
especialistes en tenora -instrument de vent usat en les 
cobles de sardanes-. EFE 
 
  
 



El País    23/04/2007 
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La nostra cultura sabrà
treure el màxim profit
de la fira de Frankfurt

El plaer de
la lectura
L’audiovisual no ha de desplaçar el llibre

PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

Montilla
JOSÉ

C
atalunya celebra ofi-
cialment, des del segle
XV, la diada de Sant
Jordi. I més enllà dels
mites i llegendes que

ens parlen de dracs, cavallers i
princeses, ja fa molts anys que
aquesta festa ha esdevingut la cele-
bració de l’amor i la cultura, sim-
bolitzats en la rosa i el llibre, per-
què els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya gaudeixen de la diada
de Sant Jordi cultivant l’amistat i
el coneixement que ens fa millors
com a poble. Al llarg del darrer se-
gle, periòdicament s’han associat a
la festa de Sant Jordi elements de
celebració o reivindicació cultural
o política; un fet prou comprensi-
ble en una societat oberta i plural
com la nostra, amb una cultura i
una llengua que han hagut de mal-
dar per sobreviure i guanyar-se el
seu lloc en el món global.

Del Sant Jordi d’aquest 2007
m’agradaria remarcar tres fets,
que reforcen –i en certa manera
també transcendeixen– la seva vo-
cació. En primer lloc voldria asse-
nyalar que enguany la diada de
Sant Jordi coincideix amb una fita
molt remarcable en relació amb la
llengua catalana: la publicació
d’una nova edició del Diccionari de
la Llengua Catalana de l’IEC. La nos-
tra acadèmia ha culminat, l’any en
què se celebra el seu centenari, un
esforç ingent per posar al dia una
eina bàsica per a l’ús i el coneixe-
ment de la llengua catalana.

En segon lloc vull recordar que
els editors i autors catalans arriben
al Sant Jordi 2007 amb totes les se-
ves últimes novetats, però, al ma-
teix temps, amb una mirada posa-
da en un altre esdeveniment:
d’aquí a uns mesos, l’octubre vi-
nent, la literatura catalana i la nos-
tra cultura en general tenen una
cita a la Fira del Llibre de Frank-
furt. Estic convençut que, amb el
programa que ha coordinat l’Insti-

tut Ramon Llull, la nostra cultura
sabrà treure el màxim profit del
privilegi de ser convidada a la prin-
cipal fira del llibre que se celebra a
tot Europa i que té un ressò ex-
traordinari a nivell mundial.

En tercer lloc voldria remarcar
que, sense una resposta activa de la
ciutadania, allò que fa inigualable
la festa de Sant Jordi perdria bona
part del seu sentit. Roses i llibres,
avui, són els protagonistes, però
allò que la rosa i el llibre impli-
quen hauria de formar part del
nostre quefer diari i del nostre ta-
rannà tot l’any.

El nostre Govern s’ha compro-
mès a introduir estratègies que
mantinguin i millorin el prestigi
del llibre i que eduquin en el plaer
de la lectura. Però no és solament
als centres educatius on es forgen
els futurs lectors i lectores, és
també l’entorn familiar i social el

que hi convida. Nosaltres, tota la
societat som responsables de do-
nar a conèixer, amb la pràctica,
aquest privilegi de llegir per il.lus-
trar-nos, però sobretot recrear el
nostre imaginari gaudint dels poe-
mes, textos i relats dels nostres
creadors literaris.

Per això m’agradaria que el Sant
Jordi anés incorporant una presèn-
cia més gran del plaer per la lectu-
ra, sobretot en un moment en què
la cultura audiovisual i les noves
tecnologies estan monopolitzant
l’atenció i la dedicació del jovent
del país. Una atenció i una dedica-
ció que treu importància a gaudir
d’una bona lectura. És en aquest
sentit que aquest any hem volgut
programar, amb voluntat de per-
manència, una activitat literària
que reunirà una sèrie de veus ben
conegudes del món de les arts lle-
gint en veu alta fragments d’obres
escollides dels nostres preats
autors catalans de tal manera que
puguem il.lustrar els nostres desit-
jos gaudint amb l’exemple.H

Montilla despolititza la
celebració de la festivitat
b

JOSEP TORDERA
BARCELONA

Suprimeix
el missatge
institucional
instaurat per Maragall

J
osé Montilla viurà la seva pri-
mera diada de Sant Jordi
com a president de la Gene-
ralitat d’una manera molt di-

ferent de com ho feia el seu anteces-
sor en el càrrec, Pasqual Maragall.
Montilla vol despolititzar la jornada
i per això la seva última decisió ha
estat la de suprimir el missatge insti-
tucional que havia instaurat Mara-
gall. Així mateix, el president assis-
tirà a la missa que se celebra a pri-

mera hora del matí al Palau de la
Generalitat, un costum iniciat per
Jordi Pujol i interromput per Mara-
gall, que només va assistir-hi en el
primer any de mandat.

SENSE DECLARACIONS / En el tradicio-
nal esmorzar de la diada de Sant Jor-
di, que sota la presidència de Pujol
se celebrava al Palau de la Generali-
tat, els polítics acostumaven a aten-
dre de manera informal els periodis-
tes. El costum es va mantenir quan
Maragall va decidir traslladar l’esce-
nari de la celebració al Palau de Pe-
dralbes i fins i tot es va arribar a l’ex-
trem de muntar un escenari per a
les emissores de ràdio i televisió en
què compareixien els representants
dels partits per fer-hi declaracions.
Aquest any, a més a més de suprimir

el missatge institucional del presi-
dent, Montilla, durant l’esmorzar, té
previst no fer declaracions a la
premsa.

El president regalarà als convi-
dats a l’esmorzar –entre 4.500 i
5.000 persones– el llibre Fragments
de la primera història d’Esther de Sal-
vador Espriu. Montilla, que abans de
l’acte de Pedralbes es reunirà amb
el Gremi de Llibreters, participarà a
primera hora de la tarda en una lec-
tura pública d’autors catalans, que
tindrà lloc a la plaça de Sant Jaume.
El president de la Generalitat llegirà
un fragment de Viatges i flors de
Mercè Rodoreda. Després, passejarà
per la Rambla amb la vicepresiden-
ta, María Teresa Fernández de la Ve-
ga, i assistirà a l’entrega del premi
Terenci Moix.H

Barcelona q Una fosca figura de tres metres d’altura, amb capa, escut i
espasa, donarà la benvinguda als visitants de la Sagrada Família quan, en
un futur llunyà, quedi oberta la porta principal d’accés del carrer de
Mallorca. És un Sant Jordi de bronze, obra de Josep Maria Subirachs, que
des d’ahir està a la vista sobre el balcó que separarà l’atri i la nau central.
El projecte de Gaudí ja preveia per a aquest lloc preferent la presència del
patró de Catalunya. Encara que, a jutjar per altres sant Jordi en obres de
l’arquitecte, aquest l’hauria representat amb drac i llança, elements
absents en l’obra de Subirachs. E.A.

RICARD CUGAT

UN ALTRE SUBIRACHS A LA SAGRADA FAMÍLIA
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El popular periodista i presentador de
televisió firmarà exemplars del seu
llibre de monòlegs ‘Com anava dient’.
Ho farà en un estand propi, situat a la
plaça de la Universitat. De 12.00 a
14.00 i 17.00 a 20.00 h.

ANDREU BUENAFUENTE

El bany de masses dels escriptors
Aquesta és una selecció dels
autors que avui firmaran
obres en algunes capitals
catalanes, com Barcelona,
Girona, Lleida i Reus.

MOUSSA AG ASSARID Excellence
(13 hores), Baïbars-Rambla (14.15 h),
Catalònia (17 h), El Corte Inglés (ECI)
Francesc Macià (18 h), Corte Inglés
Diagonal (19 h), Fnac L’Illa (20 h).
ALFONSO ACERO ECI Diagonal (12
h), ECI Francesc Macià (13 h).
FERRAN AINSA Proa (16 h).
MACIÀ ALAVEDRA ECI Diagonal (11
h), Proa (12 h), La Casa del Llibre (13),
Catalònia (17), ECI plaça de Catalu-
nya (18), ECI Portal de l’Àngel (19 h).
TOMÀS ALCOVERRO Fnac El Trian-
gle (11 h), El Corte Inglés Portal de
l’Àngel (13 h), La Central (16 h), ECI
Diagonal (19 h), Fnac L’Illa (20 h).
ROGER ALIER Ona (12 h).
KIKO AMAT Fnac El Triangle (11 ho-
res), La Central (12 hores)
CARMEN AMORAGA ECI plaça de
Catalunya (11 h), Alibri (12 h), Fnac El
Triangle (13 h), La Central (17 h), Ca-
talònia (18 h), Laie (19 h), Vips (20 h).
JOSÉ ANDRÉS El Corte Inglés Diago-
nal (11 h), Fnac L’Illa (12 h), ECI Fran-
cesc Macià (13 h), Catalònia (17 h), La
Casa del Llibre (18 h), ECI plaça de Ca-
talunya (19 h), Vips (20 h).
ALEJANDRO ARIZ Fnac L’Illa (11 h),
Maite (12 h), El Corte Inglés plaça de
Catalunya (13 h), Vips (17 h), ECI
Francesc Macià (19 hores).
MATILDE ASENSI Abacus Rambla de
Catalunya (11 h), Fnac L’Illa (12 h),
ECI Diagonal (13 h), ECI plaça de Ca-
talunya (17 h), ECI Portal de l’Àngel
(18 h), La Casa del Llibre (19 h).
BORJA BAGUNYÀ Fnac El Triangle
(11 hores), La Central (12 h), Proa (13
h), Fnac L’Illa (17 hores).
PETRA BALZER DE GARCÍA
ECI Francesc Macià (11 h), Maite (17).
JOAN BARRIL Bar Pinotxo Boqueria
(7 hores), Catalònia (11 h), Laie (12 h),
ECI plaça de Catalunya (13 h), estand
Abacus Rambla de Catalunya (16 h),
La Central (17 h), La Casa del Llibre
(18 h), Fnac El Triangle (19 h).
ANTONI BASSAS Llibreria Proa (16
hores), La Casa del Llibre (17 h). I Bas-
sas amb NÚRIA ESCUR, a Catalònia
(18 h), Fnac El Triangle (19 h).
LEO BASSI La Central (11 hores), Ca-
talònia (12 h), Alibri (19 h).

JORDI BASTÉ El Corte Inglés Diagonal
(11 hores), Fnac L’Illa (12 h), ECI Fran-
cesc Macià (13 h), ECI Portal de l’Àngel
(17 h), La Casa del Llibre (18 h), El Corte
Inglés plaça de Catalunya (19 h).
LLUÍS-ANTON BAULENAS ECI plaça
de Catalunya (11 h), La Casa del Llibre
(12 h), Laie (13 h), Fnac El Triangle (17
h), Ona (18 h), Proa (19 h).
ÁNGELA BECERRA Catalònia (11 h),
Casa del Llibre (12 h), ECI Portal de
l’Àngel (13 h), Fnac Triangle (17 h), Vips
(18), Alibri (19 h), Fnac L’Illa (20 h).
FELIPE BENÍTEZ REYES ECI plaça de
Catalunya (11 h), Alibri (12 h), Fnac El
Triangle (13 h), La Central (17 h), Ca-
talònia (18 h), Laie (19 h), Vips (20 h).
M. A. BERGÉS Abacus Lleida (18 h).
JORDI BIBIÀ Abacus Lleida (12 h).
ANTHONY BLAKE Fnac El Triangle (12
h), El Corte Inglés Portal de l’Àngel (13
h), Vips (13 h), Excellence (14 h), El Cor-
te Inglés Diagonal (18 h), Fnac L’Illa (19
h),.La Casa del Llibre (20 h).
LEANDRO DE BORBÓN ECI Diagonal
(12 h), Catalònia (17 h), ECI Francesc
Macià (18 h), Fnac L’Illa (19 h).
CARLES BOSCH El Corte Inglés Portal
de l’Àngel (13 h), ECI Francesc Macià
(18 h), Baïbars-Rambla (20 h)
LLUÍS BOSCH Abacus Lleida (19 h).
JORGE BUCAY Excellence (10 h), Ali-
bri (11 h), Vips (12 h), La Casa del Llibre
(13 h), Fnac El Triangle (17 h), ECI Por-
tal de l’Àngel (18 h), ECI plaça de Cata-
lunya (19 h), Catalònia (20 h).
LLUÍS BUSQUETS ECI Diagonal (12 h),
Fnac L’Illa (13 h), Proa (17), Alibri (17 h).
FRANCESC CABANA Proa (11 h).

ANTONI CABANAS El Corte Inglés Dia-
gonal (11 h), Fnac L’Illa (12 h), Ca-
talònia (17 h), Fnac El Triangle (18 h).
JAUME CABRÉ Proa (16 h)
ENRIC CALPENA / ANTONI TORTA-
JADA Catalònia (18 hores), El Corte In-
glés Portal de l’Àngel (19 hores).
MERCÈ CANELA Al.lots (10 h).
JOAQUIM CARBÓ Catalònia (11 ho-
res), Al.lots (16 h).
EUDALD CARBONELL ECI Francesc
Macià (11 h), Catalònia (12 h), Ona (13
h), Laie (16 h), Proa (17 h), Abacus plaça
de Catalunya (18 h), ECI plaça de Cata-
lunya (19 h), La Central (20 h).
XAVI CASINOS Fnac L’Illa (11 h), Vips
(12 h), Fnac El Triangle (17), Catalònia
(18 h), ECI Portal de l’Àngel (19 h).
NEUS CATALÀ / ELISENDA BELEN-
GUER Estand de la Fundació Pere Ar-
diaca (a les 12 i 19 hores).
PAULA CIFUENTES Fnac El Triangle
(11 h), El Corte Inglés plaça de Catalu-
nya (12 h), La Casa del Llibre (13 h), Ca-
talònia (17 h), Vips (18 h), El Corte In-
glés Diagonal (19 h), Fnac L’Illa (20 h).
MARÍA JESÚS COMELLAS Estand
Abacus plaça de Catalunya (13 h).
JOAN CORBELLA Estand Abacus plaça
de Catalunya (11 h), La Casa del Llibre
(12 h), ECI plaça de Catalunya (13 h),
Fnac L’Illa (18 h), Catalònia (19 h).
LEO COYOTE Negra y Criminal (13 h).
JORDI CREUS ECI Francesc Macià (11
h), Catalònia (12 h), Ona (13 h), Laie (16
h), Proa (17 h), estand Abacus plaça de
Catalunya (18 h), ECI plaça de Catalu-
nya (19 h), La Central (20 h).
QUIM CURBET Empúries (13 h).
JOAN FRANCESC DALMAU Abacus
Lleida (12.30 hores).
VIOLETA DENOU Estand Abacus plaça
de Catalunya (17 h).
MIQUEL DESCLOT La Central (11 ho-
res), Al.lots (16 h).
CARMEN DOMINGO Fnac L’Illa (18 h).
MARTÍ DOMÍNGUEZ Librería Laie (12
h), La Central (13 hores), Proa (17 ho-
res), Catalònia (18 hores).
JOSEP ANTONI DURAN i LLEIDA Ona
(11 h), El Corte Inglés plaça de Catalu-
nya (13 h), Fnac L’Illa (18 h).
JORDI ESCODA plaça del Mercadal de
Reus (17 hores).
JOSEP M. ESPINÀS La Casa del Llibre
(11 h), Fnac El Triangle (12 h), Ca-
talònia (13 h), Ona (17 h), La Central
(18 h), Proa (19 h), Laie (20 h).
EDUARD ESTIVILL Proa (12 h) i amb
MONTSE DOMÈNECH ECI plaça de Ca-
talunya (17 h), Alibri (18 h), Vips (19 h).
DANIEL ESTULÍN El Corte Inglés Portal
de l’Àngel (12 h), Vips (13 h), Fnac L’Illa
(17 h), ECI Francesc Macià (19 h).

LUCÍA ETXEBARRÍA El Corte Inglés
Portal de l’Àngel (11 h), El Corte Inglés
plaça de Catalunya (12 h), Fnac El
Triangle (13 h), estand Abacus plaça de
Catalunya (17 h), La Central (18 h), La
Casa del Llibre (19 h), Vips (20 h).
PILAR EYRE La Casa del Llibre (11 h),
El Corte Inglés Francesc Macià (12 h),
ECI Diagonal (13 h), Catalònia (17 h), El
Corte Inglés de plaça de Catalunya (18
h), ECI Portal de l’Àngel (19 h).
JAUME FÀBREGA Catalònia (16 h).
ILDEFONSO FALCONES La Casa del
Llibre (11 hores), estand del Museu
Egipci (12 h) Catalònia (13 h), Laie (17
h), Fnac El Triangle (18 h), El Corte In-
glés Portal de l’Àngel (19 h).
LLUCIÀ FERRER Catalònia (11 h), El
Corte Inglés Diagonal (12 h), estand
Abacus plaça de Catalunya (13 h), ECI
plaça de Catalunya (19 h).
R. FOLCH i CAMARASSA Ona (17 h).
JORDI FOLCK Proa (18 h).
MANUEL FORCANO Estand de Proa
(11 h), La Central (12 h), Catalònia (13
h), Fnac El Triangle (17 h), Ona (18 h),
Abacus plaça de Catalunya (19 h).
LLUÏSA FORRELLAD La Casa del Llibre
(11 h), ECI plaça de Catalunya (12 h),
ECI Portal de l’Àngel (13 h), Fnac El
Triangle (17 h), Maite (18 h).
PATRICIA GABANCHO Estand d’Aba-
cus de la plaça de Catalunya (11 h), Ca-
talònia (13 h), Ona (16 h), La Casa del
Llibre (19 h), Laie (20 h).
ANTONIO GALA Catalònia (11 h), La
Casa del Llibre (12 h), ECI plaça de Cata-
lunya (13 h), ECI Francesc Macià (17 h),
Fnac L’Illa (18), ECI Diagonal (19 h).

FERRAN GALLEGO Estand Abacus
Rambla de Catalunya (13 hores), La
Central (17 h), Vips (18 h).
JOSÉ LUIS GALLEGO Proa (11 h).
IAN GIBSON Fnac El Triangle (11 ho-
res), La Central (13 h), Catalònia (17
h), Vips (18 h), Laie (19 h).
MARTÍ GIRONELL Fnac El Triangle
(12 hores), Vips (12 h), Ona (13 h). A
més, Llibrería 22 de Girona (18 h).
ROGER DE GRÀCIA Fnac l’Illa (11 h),
ECI Francesc Macià (12 h), estand Aba-
cus plaça de Catalunya (13 h), Proa
(16 h), ECI Portal de l’Àngel (18 h), La
Central (20 h), Ona (20 h).
XAVIER GRASSET La Casa del Llibre
(17 h), Proa (18 h), Catalònia (19 h).
JORDI HEREU / ORIOL BOHIGAS
Ateneu Barcelonès (13.30 h).
MARÍA ANTONIA IGLESIAS ECI Por-
tal de l’Àngel (11 h), Catalònia (13 h),
Maite (17 h), Fnac El Triangle (18 h),
ECI Francesc Macià (19 h).
POL IZQUIERDO Catalònia (12 h).
JAN Librerías Continuará (10.30 h) i
Universal (12 hores).
GABRIEL JANER MANILA El Corte
Inglés plaça de Catalunya (11 h), Ona
(12 h), Fnac El Triangle (13 h), ECI Dia-
gonal (17 h), Alibri (17 h), Vips (19 h).
DANI JIMÉNEZ Fnac L’Illa (11 h), ECI
Francesc Macià (12 h), Proa (13 h), es-
tand Abacus Rambla de Catalunya
(16 h), ECI Portal de l’Àngel (18 h).
JOEL JOAN ECI plaça de Catalunya
(19 h), La Casa del Llibre (20 h).
JUSTE DE NIN La Casa del Llibre (11
h), estand de Abacus de la plaça de
Catalunya (12 h), Fnac El Triangle (13
h), Fnac L’Illa (18 h).
LUIS LEANTE El Corte Inglés Fran-
cesc Macià (11 h), Estand Abacus
Rambla de Catalunya (12 h), Fnac
L’Illa (13 h), ECI Portal de l’Àngel (17
h), Laie (18 h), Fnac El Triangle (19 h).
GEMMA LIENAS Pròleg (11 h), La Ca-
sa del Llibre (12 h), La Central (13 h),
estand Abacus Rambla de Catalunya
(16 h), Fnac L’Illa (17 h), ECI Portal de
l’Àngel (18 h), Fnac El Triangle (19 h).
JORDI LLOMPART Fnac El Triangle
(12 h), estand Abacus Rambla de Cata-
lunya (13 h), La Casa del Llibre (17 h),
ECI Portal de l’Àngel (18 h).
JOSÉ MARÍA LOPERENA Fnac El
Triangle (11 h), El Corte Inglés plaça
de Catalunya (12 h), La Casa del Llibre
(13 h), ECI Diagonal (18 h), La Central
(19 h), Catalònia (20 h).
ALFONS LÓPEZ TENA La Casa del
Llibre (11 h), Fnac El Triangle (12 h),
estand Abacus Rambla de Catalunya
(13 h), Proa (17 h), Ona (18 h), Ca-
talònia (19 h), Laie (20 h).

El pare de Mortadel.lo i Filemó anirà a
les llibreries Catalònia (11.00 h), Vips
(12.00 h), FNAC L’Illa (13.00 h), El
Corte Inglés Portal de l’Àngel (17.00
h) i El Corte Inglés plaça de Catalunya
(18.00 a 20.00 h).

FRANCISCO IBÁÑEZ
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Portes obertes a la Generalitat,
l’IEC i la Biblioteca de Catalunya

La Plataforma per la Llengua celebra
un acte reinvidicatiu amb música de
Mònica Green (19.00 h), Nour i altres.
Plaça de Catalunya. De 12.00 a
15.00 i 17.00 a 23.00 h. Gratuït.

Actes a la plaça de les Olles de Girona
(de 16 a 18 h) i al Teatre Municipal de
Palafrugell: 300 persones participen en
les 12 hores de lectura continuada
d’‘Aigua de mar’, de Josep Pla. A. P.

33 La cantant Mònica Green.

Sessió poètica a Lleida d’obres de Josep
Maria de Sagarra i Jaume Pont. L’actor
Albert Llorens donarà la paraula al
públic, que podrà recitar poemes. M.J.I.

Biblioteca Pública de Lleida. 19 h.

Miquel Maria Gilbert, guanyador del
premi Crexells de Novel.la, llegeix el
pregó a l’Ateneu Barcelonès, amb lectura
posterior de ‘L’Auca del senyor Esteve’.
Canuda, 6. A les 13.00 hores.

33 Miquel Maria Gilbert.

33 FESTES
PLATAFORMA PER LA LLENGUA

33 GIRONA
LECTURA DE L’OBRA DE PLA

33 PREGÓ
GILBERT, A L’ATENEU BARCELONÈS

33 LLEIDA
POEMES DE SAGARRA I PONT

I a més

ARXIU

33 Vista aèria de l’IEC.

El centre Francesca Bonnemaison
organitza una lectura de fragments de
‘Mirall trencat’, de Mercè Rodoreda.
Sant Pere més baix, 7. De 12.00 a
14.00 i de 16.00 a 19.00 hores.

Amb el cantautor Espaldamaceta
(20.00h ), recital polipoètic i
caricatures gratis a càrrec dels
dibuixants de Delirópolis E.C.

Rambla Nova. 10.00 a 22.00 h.

33 Mercè Rodoreda.

33 LECTURES
RODOREDA, A LA BONNEMAISON

33 TARRAGONA
POESIA I ESPALDAMACETA

El dia de Sant Jordi és
el més adequat perquè
diverses entitats que
normalment tenen
l’accés restringit per-
metin l’entrada lliure
dels ciutadans a les se-
ves dependències. Com
el Palau de la Generali-
tat (plaça de Sant Jau-
me, s /n . De 10.30 a
20.00 h) i la Biblioteca
de Catalunya (Hospital,
56. De 10.00 a 19.30 h).
Aquest centre celebra a
més el seu centenari i ofereix un
recorregut en què es podrà veure
un audiovisual, una mostra d’ad-
quisicions recents, llibres, fotos i
una exposició sobre música.

Una altra entitat que celebra el

centenari és l’Institut d’Estudis Ca-
talans (Carme, 47. De 10.00 a 19.00
h), que obre les portes i ofereix un
concert de la Cobla Sant Jordi, Jau-
me Vilà i Jordi Campos, amb què
presentarà la seva nova tenora.H
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Abacus: rambla de Catalunya i
plaça de Catalunya. Abacus Giro-
na: carretera de Barcelona, 42. Ab.
Lleida: rambla d’Aragó. Alibri: ram-
bla de Catalunya / Gran Via. Altaïr:
Gran Via, 616. Amnistia Interna-
cional: estand passeig de Gràcia,
74. Al.lots: rambla de Catalunya /
Consell de Cent. Bar Pinotxo:
Rambla, 65. Baïbars: Rambla,
125. Bernat: Buenos Aires, 6. Ca-
talònia: passeig de Gràcia, 2 (ronda
de Sant Pere i Casp) Continuará:
Via Laietana, 29. El Corte Inglés:
plaça de Catalunya, Portal de l’Àn-
gel, 19; plaça de Francesc Macià.
Excellence: Rambla de Catalunya,
25. Fnac El Triangle: plaça de Ca-
talunya, 4. Fnac L’Illa. Diagonal,
549. Fundació Pere Ardiaca: es-
tand davant el Museu Marítim. La
Central: rambla de Catalunya (Ma-
llorca / Provença). La Pleta: Mallor-
ca, 56 Laie: passeig de Gràcia
(amb Casp i davant La Pedrera).
Le Boudoir: Canuda, 21. Llibreria
22, Llibreria i Llibreteria: Rambla
de la Llibertat de Girona. Maite: Via
Augusta, 64. Museu Egipci: estand
rambla de Catalunya / Aragó. Ne-
gra y Criminal: Rambla / Boqueria.
Ona: Gran Via, 654. Proa: rambla
de Catalunya, 102. Pròleg: plaça
Sant Jaume. Universal: ronda Sant
Antoni, 9 Vips: rambla Catalunya, 7.

L’autora d’‘El corazón helado’ serà a
El Corte Inglés (ECI) de plaça
Catalunya (11.00 h), La Central (12.00
h), Laie (13.00 h), ECI Diagonal (17.00
h), Fnac L’Illa (18.00 h), Catalònia
(19.00 h) i Casa del Llibre (20.00 h).

ALMUDENA GRANDES
L’autor dels relats de ‘Si menges
una llimona sense fer ganyotes’
firmarà exemplars a la Fnac L’Illa
(12.00 hores), El Corte Inglés
Diagonal (13.00 hores), Ona (17.00
hores) i La Central (18.00 hores).

SERGI PÀMIES

ESTEBAN MARTÍN /ANDREU CAR-
RANZA La Casa del Llibre (12 h), El
Corte Inglés (ECI) plaça de Catalunya
(13), ECI Diagonal (17), Fnac L’Illa (19).
JOAN ANTONI MARTÍN PIÑOL La
Central (11 h), Fnac El Triangle (12
h), ECI Portal de l’Àngel (13 h), Ca-
talònia (18 h), La Casa del Llibre (19).
MANUEL MARTÍN Abacus Lleida (18).
GABI MARTÍNEZ Fnac L’Illa (11), Mai-
te (12), ECI Francesc Macià (13 h), La
Central (17 h), Vips (18 h), Alibri (19).
PILAR MATAS Abacus Lleida (19 h).
MATXICOT Abacus Lleida (19 h)
LORENZO DE’ MEDICI Catalònia (11
h), Fnac El Triangle (12 h), ECI Fran-
cesc Macià (13), ECI Portal de l’Àngel
(17), ECI plaça de Catalunya (18 h).
RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN Laie
(11 h), Fnac El Triangle (12 i 19 h),
Vips (13), Alibri (17), Catalònia (18), La
Central (19), La Casa del Llibre (20).
JAUME MESTRES La Pleta (17 h), Al-
taïr (18.30 h).
HERNÁN MIGOYA Catalònia (17 h),
Fnac L’Illa (19 h).
JUAN JOSÉ MILLÁS Catalònia (11 h),
Vips (12 h), La Casa del Llibre (13 h),
La Central (16 h), Fnac El Triangle (17
h), Alibri (18 h), Maite (19 h).
FRANCESC MIRALLES ECI Diagonal
(11), Fnac l’Illa (11 h), Fnac El Triangle
(13), Abacus Rambla de Catalunya
(16), Catalònia (17), La Casa del Llibre
(18), ECI plaça de Catalunya (19 h).
ASHA MIRÓ ECI Portal de l’Àngel (11
h), Fnac El Triangle (12), Catalònia
(13), Fnac L’Illa (17), ECI Diagonal
(17), ECI F. Macià (18), Maite (19).
JORDI MOLIST Fnac El Triangle (11
h), ECI plaça de Catalunya (12 h), La
Casa del Llibre (13 h), Catalònia (17
h), Vips (18 h), ECI Diagonal (19 h),
Fnac L’Illa (20 h).
IMMA MONSÓ La Casa del Llibre (11
h), Fnac El Triangle (13 h), La Central
(12 h), Pròleg (17 h), Laie (18 h), Aba-
cus plaça de Catalunya (19 h).
QUIM MONZÓ Ona (17 h).
JOSEP M. MORELL Abacus Lleida
(11.30 h).
ENRIQUE MORIEL (F. GONZÁLEZ
LEDESMA) Fnac El Triangle (11 h),
ECI Portal de l’Àngel (12), Vips (13 h),
Fnac L’Illa (17), ECI Diagonal (18), ECI
Francesc Macià (19), Catalònia (20 h).
ENRIQUE MURILLO Catalònia (11 h),
Abacus plaça de Catalunya (12 h), Ali-
bri (18 h).
JOAQUIM NADAL Llibreria 22 de Gi-
rona (11 h).
RAFA NADAL / JAUME PUJOL-GAL-
CERÁN ECI Diagonal (19 h).
JULIA NAVARRO ECI Portal de l’Àn-
gel (11 h), Vips (12 h), La Casa del Lli-
bre (13 h), Fnac L’Illa (17 h), ECI Dia-
gonal (19 h).
MARIA ANTÒNIA OLIVER ECI Diago-
nal (12 h), Fnac L’Illa (13 h), La Cen-
tral (16 h), Proa (17 h), Laie (18 h),
Abacus Rambla de Catalunya (19 h).
ARCADI OLIVERES Estand Abacus
rambla de Catalunya (11 h), Alibri (11
h), La Central (12 h), estand de Proa
(13 h), Fnac El Triangle (17 h), Ca-
talònia (18 h), Ona (20 h).

ADA PARELLADA Abacus plaça de Ca-
talunya (11 h), Catalònia (12 h), Alibri
(13 h), Proa (16 h), ECI Portal de l’Àngel
(17), Laie (18 h), Fnac El Triangle (19 h).
SENEL PAZ Catalònia (11), ECI F. Ma-
cià (13), ECI Portal de l’Àngel (17).
CARLOS PÉRAMO Abacus plaça de Ca-
talunya (12), Catalònia (16), Alibri (18).
EMILIO PÉREZ DE ROZAS/ MARCOS
LÓPEZ / JOAN DOMÈNECH ECI Fran-
cesc Macià (13 h).
CRISTINA PERI ROSSI Pròleg (13 h).
JOSEP PERNAU Alibri (12 h), Maite
(13 h), ECI Portal de l’Àngel (19 h).

ALFRED PICÓ Proa (11 h), Catalònia
(12 h), Maite (13 h), Fnac L’Illa (17 h),
ECI Francesc Macià (18 h), Alibri (19 h).
JOSEP PIERA La Central (19 h).
JOAQUIM PIJOAN ECI plaça de Cata-
lunya (11 h), Laie (12 h), Catalònia (13
h), La Central (16 h), La Casa del Llibre
(17 h), Proa (18 h), estand Abacus Ram-
bla de Catalunya (19 h).
ÁLVARO POMBO La Casa del Llibre (11
h), ECI plaça de Catalunya (12 h), Fnac
El Triangle (13 h).
AGUSTÍ PONS La Central (11 h), Ona
(12 h), Proa (13 h).
QUIMI PORTET ECI plaça de Catalunya
(12 h), Catalònia (13), Alibri (16 h), Aba-
cus Rambla de Catalunya (17), Fnac El
Triangle (18), La Casa del Llibre (20).
ISMAEL PRADOS ECI Portal de l’Àngel
(11 h), Fnac L’Illa (12 h), ECI Diagonal
(13 h), Fnac El Triangle (17), Abacus
plaça de Catalunya (18 h), Catalònia
(19 h).
JOAN DE DÉU PRATS Catalònia (11
h), Ona (20 h).
NATIVEL PRECIADO ECI plaça de Cata-
lunya (11 h), Catalònia (12 h), La Casa
del Llibre (13 h), ECI Diagonal (17 h),
Fnac L’Illa (18 h), ECI F. Macià (19 h).
PAUL PRESTON Alibri (12 h), La Cen-
tral (13 h), Catalònia (16 hores),Laie (17
h), La Casa del Llibre (18 h), Proa (19 h).
JOAN PUIGCERCÓS / GISELA PAIRÓ
ECI plaça de Catalunya (17 h).

EDUARD PUNSET La Casa del Llibre
(11), La Central (12), ECI Portal de l’Àn-
gel (13), Abacus Rambla de Catalunya
(18), Excellence (19), Catalònia (20).
MARIONA QUADRADA Plaça del Mer-
cadal de Reus (12 h).
CARLES QUÍLEZ Negra y Criminal (13
h).
FERRAN RAÑÉ Ona (16 h), La Central
(18 h), ECI Francesc Macià (19 h).
REMEI RIBAS ’L’ÀVIA REMEI’ Proa (17
h), La Casa del Llibre (18 h), Ona (20 h).
JAUME RIBERA Negra y Criminal (13).
JAUME RIBERA / ANDREU MARTÍN
Proa (13 h).
CARME RIERA Proa (16 h), Fnac L’Illa
(17 h).
MANUEL RIVAS Laie (11 h), ECI plaça
de Catalunya (12 h), Fnac L’Illa (17 h),
estand Abacus Rambla de Catalunya
(18 h), Alibri (18 h).
MARIA CARME ROCA ECI Portal de
l’Àngel (11 h), Fnac El Triangle (12 h),
Catalònia (13 h), ECI Diagonal (17 h), La
Central (19 h).
MARIA MERCÈ ROCA Llibreria 22 de
Girona (11 h).
XAVIER ROCA-FERRER ECI Portal de
l’Àngel (12 h).
PEPE RODRÍGUEZ ECI de Can Dragó
(11 h), Hipercor Meridiana (12 h), Fnac
L’Illa (17 h), Catalònia (18 h), ECI plaça
de Catalunya (19 h), Vips (20 h).
ENRIQUE ROJAS ECI Diagonal (11 h),
Fnac L’Illa (12 h), ECI Portal de l’Àngel
(17 h), Catalònia (18 h), Excellence (19
h), Vips (20 h).
LUIS ROJAS MARCOS ECI Francesc
Macià (11 h), Fnac L’Illa (12 h), ECI Dia-
gonal (13 h), ECI plaça de Catalunya
(17 h), Excellence (18 h), La Casa del Lli-
bre (19 h), Catalònia (20 h).
SANTIAGO RONCAGLIOLO ECI Diago-
nal (11 h), Fnac L’Illa (12 h), estand Aba-
cus Rambla de Catalunya (13 h), ECI
Portal de l’Àngel (17 h), Vips (18 h).
SANDRO ROSELL La Casa del Llibre
(12 h).
BRU ROVIRA Estand d’Amnistia Inter-
nacional (18 h).
PERE ROVIRA Catalònia (12 h), Alibri
(13 h), La Central (16 h), Proa (18 h),
Abacus Rambla de Catalunya (19 h).
JUANJO SÁEZ Fnac L’Illa (11 h), La
Central (13 h), Vips (17 h), Laie (18 h),
La Casa del Llibre (19 h).
GUILLEM SALA Proa (12 h), Catalònia
(13), Alibri (16), La Central (17 h), Ona
(18), Abacus Rambla de Catalunya (19).
JOANA SALABERT ECI Portal de l’Àn-
gel (11 h), Fnac L’Illa (13 h).
JOSÉ M. SANCHÓN Le Boudoir (19.30).
CARE SANTOS ECI plaça de Catalunya
(11 h), Catalònia (12 h), La Casa del Lli-
bre (13 h), ECI Diagonal (17 h), Fnac
L’Illa (18 h), ECI Francesc Macià (19 h).
SIMON SCARROW La Casa del Llibre
(12 h), ECI Portal de l’Àngel (17 h), Fnac
El Triangle (18 h).
PILAR SENPAU Estand Abacus plaça
de Catalunya (13 h), Proa (16 h), La Ca-
sa del Llibre (17), Catalònia (18 h), Fnac
El Triangle (19 h), Fnac L’Illa (20 h).
CARLES SENTÍS Fnac El Triangle (12
h), Catalònia (13), La Central (18 h),
Proa (19 h).

SEBASTIÀ SERRANO ECI plaça de Ca-
talunya (11 h), Fnac El Triangle (12),
ECI Portal de l’Àngel (13 h), Excellence
(17), Ona (18), La Casa del Llibre (19 h),
Catalònia (20 h).
ISABEL-CLARA SIMÓ ECI Portal de
l’Àngel (11 h), La Casa del Llibre (12 h),
Fnac El Triangle (13 h), ECI Francesc
Macià (17 h), Fnac L’Illa (18 h), estand
Abacus Rambla de Catalunya (19 h).
TERESA SOLANA Pròleg (11 h), Ca-
talònia (12), Negra y Criminal (13), Proa
(16), Abacus Rambla de Catalunya (17),
La Casa del Llibre (18 h), Ona (20 h).

SÍLVIA SOLER ECI Portal de l’Àngel (11
h), Fnac El Triangle (12 h), Catalònia
(13 h), Vips (17 h), La Casa del Llibre (18
h), La Central (19 h).
TONI SOLER Carpa passeig de Gràcia,
107 (d’11 a 14 h i de 17 a 21 h).
ANDREU SOLSONA / ARNAU VILAR-
DEBÓ Catalònia (11 h), ECI Portal de
l’Àngel (12 h).
SEBASTIÀ SORRIBAS Proa (17 h), Ca-
talònia (18 h).
CHRIS STEWART ECI de Can Dragó
(11 h), Hipercor Meridiana (12 h), Fnac
L’Illa (13 h), Catalònia (17 h), ECI Diago-
nal (18 h).
JORDI TARDÀ Ona (11 h), ECI Francesc
Macià (12 h), Fnac L’Illa (13 h), Llibreria
22 de Girona (18 h).
SANTIAGO TARÍN Catalònia (11 h), Ali-
bri (12 h), La Central (13 h), Fnac L’Illa
(18 h), ECI Francesc Macià (19 h).
SÍLVIA TARRAGONA ECI Portal de
l’Àngel (11 h), Proa (12 h), Ona (13 h).
VALÉRIE TASSO Le Boudoir (12.30).
EMILI TEIXIDOR Al.lots (17 h).
COLM TÓIBÍN Laie (11 h).
FRANCESC TORRALBA La Casa del
Llibre (11 h).
MARUJA TORRES Abacus Rambla de
Catalunya (11), Maite (12), ECI Diago-
nal (13), Laie (17), ECI Catalunya (18), La
Central (19), La Casa del Llibre (20 h).
TORTELL POLTRONA La Casa del Lli-
bre (17 h).

SILVIA TORTOSA ECI de Can Dragó
(11 h), Hipercor Meridiana (12 h).
FERNANDO TRIAS DE BES ECI Dia-
gonal (11 h), Fnac L’Illa (12 h), Maite
(13), La Central (17), ECI plaça de Ca-
talunya (18), La Casa del Llibre (19 h).
MONTSERRAT TURA ECI plaça de
Catalunya (17 h), ECI Portal de l’Àn-
gel (18 h).
JIL VAN EYLE Catalònia (11 h), Exce-
llence (12 h), Vips (13 h), La Casa del
Llibre (17 h), Fnac El Triangle (18 h),
Abacus plaça de Catalunya (19 h).
RAFAEL VALLBONA Catalònia (12 h),
Proa (13 h), Ona (18 h).
PAU VIDAL La Central (16 h), Vips (17
h), Proa (18), La Casa del Llibre (19 h).
ENRIQUE VILA-MATAS Alibri (13 h),
La Central (18 h).
OLGA VILLAMIDE ECI Francesc Ma-
cià (13 h)
VICENÇ VILLATORO Fnac L’Illa (11
h), ECI Diagonal (12 h), ECI Francesc
Macià (13 h), Catalònia (16 h), Al.lots
(17 h), Ona (18 h), La Central (19 h).
JORGE WAGENSBERG La Central
(13 h), ECI Diagonal (17 h), Fnac L’Illa
(18 h), Catalònia (19 h).
MAURICIO WIESENTHAL ECI Diago-
nal (12 h), Laie (17 h), Abacus Rambla
de Catalunya (18 h).
PEDRO ZARRALUKI La Central (11
h), ECI Portal de l’Àngel (12 h), Laie
(13 h), Alibri (17 h), Catalònia (18 h),
Fnac El Triangle (19 h), Vips (20 h).
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UNA JORNADA CULTURAL I CIUTADANA

La Diada de Sant Jordi culmina
cinc dies de fam de llibres

ERNEST ALÓS
BARCELONA

H
i ha ganes que Sant Jordi
duri molt més que el dia
d’avui. El Gremi de Llibre-
ters, que defensa que la

Diada es concentri únicament en el
23 d’abril, va instruir els seus asso-
ciats perquè només traguessin els lli-
bres al carrer i rebaixessin el preu
un 10% aquest dilluns. Però l’activi-
tat de les llibreries, mentre han estat
obertes, i l’afluència als actes cultu-
rals paral.lels d’aquest cap de setma-
na demostren que la força de la festi-
vitat dóna per a molt més que 24 ho-
res. Les firmes de llibres, els regals
de roses i les vendes per valor de 20
milions d’euros sí que s’hauran d’es-
perar fins avui.

El Sant Jordi infantil de Barcelo-
na, Món Llibre, s’ha consolidat en la
seva tercera edició, amb 20.000 visi-
tants en dos dies, així com el nou
pròleg de la Diada. Jordi Martí, ge-
rent de l’Institut de Cultura, consi-
dera que no és necessari replantejar
els espais i la programació (150 actes
infantils relacionats amb el llibre al
CCCB, el Macba i la plaça de Joan Co-
romines), que «han pogut absorbir
la quantitat de famílies que hi han
participat sense cues». Segons Martí,

ciutats de Catalunya i de la resta
d’Espanya s’han interessat per
«adoptar aquest model absoluta-
ment nou, respecte de les fires del
llibre clàssiques, de promoure el lli-
bre entre els nens».

LLIBRERIES OBERTES / Les llibreries ja
van augmentar les vendes divendres
i dissabte entre els seus clients habi-
tuals, amb descompte o sense. L’èxit
d’afluència allà on també s’han
mantingut obertes durant diumen-
ge (localitats com Mataró, Sabadell o
Granollers, o els quioscos-llibreria de
tot el país) també demostren que
molts compradors s’estimen més
evitar les aglomeracions del dia 23
d’abril.

L’avançament de dates del Saló
del Còmic, a més a més d’impulsar
un augment de visitants fins a la xi-
fra de 100.000, també l’ha convertit
en una alternativa per a les compres
de llibres de Sant Jordi. Fonts de la fi-
ra van confirmar que els expositors
van augmentar les seves vendes en-
tre un 25% i un 50% i que els àlbums
més venuts van ser els de tapa dura,
més apropiats per regalar (més in-
formació a la pàgina 68).

En tot cas, fins demà no es podrà
intuir qui sortirà vencedor en la

competició de llibres mediàtics (sur-
ten destacats Buenafuente, Rubianes
o l’equip de Polònia) i a la lliga del
best-seller històric (que es juga entre
Ildefonso Falcones, per segon any

consecutiu, Martí Gironell i el seu El
Pont dels jueus, Antonio Gala i els
títols que abunden en els misteris de
Barcelona (La ciutat sense nom i La
clau Gaudí) i la relació entre els nazis

i Montserrat (El Quart Reich i L’Abadia
profanada). En la divisió literària, Jo-
sep Maria Espinàs, Gabriel García
Márquez, Almudena Grandes, Sergi
Pàmies i el Diccionari de la llengua ca-
talana de l’IEC figuren entre els més
destacats.

La Diada també té el seu vessant
internacional. La Maison de la Cata-
logne de París regalarà roses i inau-
gurarà una exposició sobre Lluís
Llach, mentre l’Institut Ramon Llull
distribuirà una guia de rutes literà-
ries per Catalunya a Frankfurt i en
els vols de Clickair que uneixen Bar-
celona amb aquesta ciutat.

Darrere del Sant Jordi públic, i del
de les celebracions institucionals,
també existeix el Sant Jordi edito-
rial, amb actes com l’esmorzar dels
autors firmants a l’Hotel Regina i
els dinars i les festes nocturnes dels
grans grups editorials que reunei-
xen autors i editors durant la pausa
del migdia i un cop acabada la jor-
nada. Ahir aquesta activitat ja va co-
mençar amb la festa del programa
cultural de TVE a Sant Cugat, Conti-
nuará, i la de la revista Qué Leer, que
va entregar els premis dels seus lec-
tors de l’any 2006 a Ildefonso Falco-
nes per L’església del mar i Paul Aus-
ter per Brooklyn Follies.H

Els catalans van omplir les activitats de Món Llibre
i el Saló del Còmic i van avançar les compres

Els llibreters esperen mantenir un any més
les vendes de 20 milions d’euros en 24 hores

Una rosa holandesa tenyida amb els
colors de l’arc de sant Martí, la novetat

33 Famílies llegint en un dels múltiples espais de Món Llibre, el Sant Jordi infantil de Barcelona, ahir al CCCB.

ALBERT BERTRAN

33 Les floristeries catalanes exhi-
biran avui la rainbow, una rosa ho-
landesa tenyida amb un sofisticat
sistema de tints que dibuixa l’arc
de Sant Martí sobre els pètals.
Gairebé el doble de cara que la
resta de les roses de la seva
categoria, aquesta flor va
arribar discretament a
Catalunya per Sant Va-
lentí, i avui desem-
barca en nombro-
ses floristeries, que
l’exhibeixen com a nove-
tat. El sistema de tint és
complex. La rosa, ja talla-
da, s’introdueix en recipients
amb diferents tints que absor-
beixen els colors per la tija,
com si es tractés d’aigua, aco-
lorint parcialment els pètals. El

procés dura unes 30 hores i acon-
segueix, com a conseqüència
col.lateral, que la flor mantingui la
seva esplendor més temps. Enca-
ra que el preu d’aquesta rosa, en-
tre 8 i 10 euros, segons l’orna-

mentació, feia dubtar ahir els
c o m p r a d o r s m é s

avançats, la veritat és
que la rainbow va

despertar la curiosi-
tat de molts. I van ser

pocs els que no van su-
cumbir a la temptació de
tocar els pètals de colors

amb els dits per comprovar
si destenyien. Les floristeries
tradicionals, però, es mante-

nien fidels a la rosa vermella de
sempre. Garantia d’un bon amor
per Sant Jordi. MAYKA NAVARRO
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Sant Jordi.- Julia Navarro, Espinàs, Martí Gironell, 
Falcones y Pàmies, entre los autores más vendidos 
 
   'La sangre de los inocentes', de Julia Navarro, 'El pont 
dels jueus', de Martí Gironell, 'Si et menges una llimona 
sense fer ganyotes', de Sergi Pàmies, 'Relacions 
particulars', de Josep Maria Espinàs, y 'El secreto de la 
felicidad', de Sebastián Serrano, se han encaramado a los 
primeros puestos en un ranking provisional de ventas 
facilitado por el Gremi de Llibreters de Barcelona i 
Catalunya. 
 
   En ficción en lengua castellana, el libro más vendido ha 
sido 'La sangre de los inocentes', de Julia Navarro, seguido 
de 'La catedral del mar', de Ildefonso Falcones, 'La ciudad 
sin tiempo', de Enrique Moriel (seudónimo de Francisco 
González Ledesma), 'El pedestal de las estatuas', de 
Antonio Gala, y 'Cien años de soledad', de Gabriel García 
Márquez. 
 
   En castellano de no ficción, el más vendido ha sido 'El 
secreto de la felicidad', de Sebastián Serrano. Tras él, se 
han situado '20 pasos hacia delante', de Jorge Bucay, y 'El 
alma está en el cerebro', de Eduard Punset. 
 
   En catalán, en ficción se ha producido un empate entre 
'El pont dels jueus', de Martí Gironell, y 'Si et menges una 
llimona sense fer ganyotes', de Sergi Pàmies. Tras ellos, se 
ha situado 'La clau Gaudí', de Andreu Carranza y Esteban 
Martín, 'El conte número tretze', de Diane Stterfield, 
'L'església del mar', de Ildefonso Falcones, y 'La ciutat 
sense temps', de Enrique Moriel. 
 
   En no ficción, el libro más vendido ha sido 'Relacions 
particulars', de Josep Maria Espinàs, seguido de la segunda 
edición del 'Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans', 
'El preu de ser catalans', de Patricia Gabancho, y 'Catalunya 
sota Espanya', de Alfons López Tena. 
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   En el apartado de los libros mediáticos, según las mismas 
fuentes, se ha dado un empate entre 'El llibre mediàtic de 
Polònia' y 'Me'n vaig', de Pepe Rubianes. 
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Montilla apuesta por fomentar el placer de la lectura 
ante el protagonismo de la cultura audiovisual 
 
 
El presidente de la Generalitat, José Montilla, aboga por 
una mayor presencia del placer por la lectura, en un 
momento en que 'la cultura audiovisual y las nuevas 
tecnologías están monopolizando la atención y dedicación 
de la juventud del país'. 
 
Montilla realiza estas afirmaciones en un artículo publicado 
hoy en 'El Periódico' recogido por Europa Press. El 
presidente catalán señala que 'el Govern se ha 
comprometido a introducir estrategias que mantengan y 
mejoren el prestigio del libro y que eduquen en el placer de 
la lectura'. 
 
También afirma que el gusto por la lectura no sólo tiene 
que fomentarse en los centros educativos, sino que 'el 
entorno familiar y social' han de invitar a ello. 
 
El líder socialista catalán destaca varios hechos que 
coinciden con la festividad de Sant Jordi, entre los que 
destaca la publicación de una nueva edición del 'Diccionari 
de la Llengua Catalana' del Institut d'Estudis Catalans. 
 
Asimismo remarca la presencia de las últimas novedades de 
editores y autores catalanes que llegan al Sant Jordi con la 
mirada puesta en la Feria del Libro de Frankfurt del 
próximo octubre, así como una respuesta activa de la 
ciudadanía que hace 'inigualable la fiesta de Sant Jordi'. 
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La fira tanca
amb un rècord
de 100.000 visites
b

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Les editorials
registren augments
de vendes d’entre
el 25% i el 50%

L
es xifres corroboren que la
historieta viu un moment
dolç a Catalunya. La 25a edi-
ció del Saló del Còmic va

tancar ahir les portes amb un ba-
lanç rècord de 100.000 visitants,
5.000 més que l’any passat, i amb in-
crements de vendes impressionants
tant per a les grans editorials com
per a les independents. «Ha vingut
més gent i amb més ganes de com-
prar», va confirmar Carles Santama-
ria, director de la mostra.

Per a algunes empreses editores,
l’increment de vendes ha estat de
fins a un 50% respecte al 2006.
Aquest és el cas d’Ediciones Sins En-
tido, de caràcter independent. El seu

director editorial, Jesús Moreno, atri-
bueix principalment el fenomen al
canvi de dates del Saló, que abans se
celebrava al juny i aquest any ha es-
tat abans de Sant Jordi. «Hi havia
moments que això semblava Nadal»,
comentava ahir.

Altres editorials de dimensions
més grans també han notat l’aug-
ment de compradors. En el cas de
Glénat, s’han venut un 25% més
d’àlbums que l’any passat: «És una
bona notícia, perquè es trenca la
tendència d’altres anys i s’equilibra
una mica el desnivell entre el còmic
europeu i el manga», van indicar
fonts de l’empresa. Norma Editorial
també va registrar una forta tendèn-
cia a l’alça de les vendes dels seus àl-
bums.

Aquestes dades confirmen l’èxit
de l’aposta per la novel.la gràfica de
caire polític. Precisament, Glénat
presentava a la mostra el còmic La
cara oculta de Sarkozy, una àcida bio-
grafia del candidat de la dreta a la
presidència francesa (160.000 exem-

plars venuts al seu país). Una de les
taules rodones més concorregudes
de la fira va ser la que va reunir el
guionista de la La cara oculta, Ri-
chard Malka, i altres autors al vol-
tant del tema de la política francesa
vista a través dels còmics.

Segons fonts del Saló, va triomfar
més l’edició en tapa dura que el
còmic de grapa, perquè el públic es
va dedicar a comprar llibres de regal
per a Sant Jordi.H

ALBERT BERTRAN

33 El públic va formar llargues cues per entrar al Saló durant els quatre dies que va durar la fira.

Entre el cine i la mirada femenina
ELS MÉS VENUTS

33 300 (Norma) i Absolute Watch-
men (Planeta) estan entre els més
venuts al costat de sorpreses
com Forgotten (Norma), l’àlbum
gòtic de la jove Cris Ortega, i Mi
madre era una mujer hermosa
(Glénat), de Karlien de Villiers.

33 Aquest últim títol confirma
l’auge d’un tipus de novel.la gràfi-
ca escrita per dones que se situa
entre l’autobiografia i la crònica
social. La pionera en aquest estil
va ser la iraniana Marjane Satrapi
amb Persèpolis (2002).
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Gemma Aguilera
SANT BOI DE LLOBREGAT

Sobre la vorera i el carril
bici, però sense el paper
groc de la multa al parabri-
sa que correspondria per
aquesta doble infracció. El
cotxe pertany a l’Ajunta-
ment de Sant Boi de Llo-
bregat.

L’Imma Tugas és una
veïna de la zona i assegura
que utilitzar aquest carril
bici del carrer Cardenal
Vidal i Barraquer és tota
una odissea. “El carril té 50
metres i no té continuïtat.
Quan arribes al final, has de
baixar i arrossegar la bici-
cleta per la vorera estreta
dels carrers a mà dreta o
esquerra”, explica.

A banda d’aquest proble-
ma, el que més molesta
l’Imma és que s’hi poden
trobar “obstacles com
aquesta furgoneta, que obli-
guen els ciclistes i vianants
a utilitzar l’espai reservat
pels vehicles de motor”. Se-
gons Tugas, els estaciona-
ments incorrectes es pro-
dueixen “en horari de matí,
entre setmana, quan les ca-
feteries són obertes per es-
morzar...”. Per acabar de re-
blar el clau, tot just a 20 me-
tres hi ha un garatge de
pagament gestionat per

l’Ajuntament, circumstàn-
cia que fa que aquesta lec-
tora consideri que “la Guàr-
dia Urbana sempre fa els
ulls grossos amb els cotxes
que duen el logotip de
l’Ajuntament”. El consisto-
ri assegura que la infracció

SantBoi · Els veïns asseguren
que és habitual que els vehicles
municipals aparquin malament

Li trauria algun
punt del carnet a
aquest cotxe?

Aquesta informació ha estat
elaborada gràcies a la trucada
d’Imma Tugas, veïna de Sant
Boi de Llobregat

barcelona@avui.cat

LA NOTÍCIA DEL LECTOR

Un cotxe municipal ignorant els vianants i els ciclistes que
passen pel carrer Vidal i Barraquer de Sant Boi ■ AVUI

La xifra

50
metres té el carril bici habi-
litat al carrer Cardenal Vidal
i Barraquer de Sant Boi de
Llobregat.

de la fotografia va ser una
circumstància excepcional,
ja que “la furgoneta treba-
llava per a la Festa de la Car-
xofada i carregava material
que hi havia al soterrani del
pàrquing, però era massa
alt i no hi passava. Per això
va estacionar uns minuts
sobre la vorera”. ■

URBANISME

L’Hospitalet
inaugura la
gran plaça
L’Hospitalet de Llobregat va
inaugurar ahir la plaça d’Eu-
ropa, una zona verda de 33
hectàrees que permetrà
cosir la trama urbana amb la
zona comercial Gran Via, in-
forma Josep Ferrer. Al vol-
tant de la plaça, que és més
gran que la de Catalunya de
Barcelona, s’hi faran 28 gra-
tacels i una dotzena d’edifi-
cis singulars. ■ PERE VIRGILI
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PREVISIÓ DE LA JORNADA EL TEMPS D’AVUI

BARCELONA TARRAGONALLEIDAGIRONA

5,5milions

de roses
al carrer

20milions
d’euros

en llibres
venuts

400
parades a
Catalunya

màx. mín.
19º 12º

màx. mín.
26º 11º

màx. mín.
26º 9º

màx. mín.
19º 10º

Tele i ràdios
catalanes es
bolquen en
la festivitat

LA COBERTURA

Com és tradicional, les ràdios i te-
le catalanes ofereixen avui una
programació especial. TV-3 obre
la jornada amb Els matins, que
compta amb el president José
Montilla, entrevistat al Palau de
la Generalitat pel director i pre-
sentador de l’espai, Josep Cuní
(8.30 h). Fins a les 10.00 hi haurà
tertúlies al plató de la plaça de
Catalunya i connexions amb les
parades de roses i llibres, l’esmor-
zar que ofereix el president, i
amb la Rambla, entre altres.

A El Club (16.25), Albert Om
oferirà a la plaça de Catalunya
una tertúlia amb Josep Maria Es-
pinàs, Andreu Buenafuente, Mà-
rius Carol, Sebastià Serrano, Síl-
via Tarragona i Ernest Folch. El
33 emetrà en directe (23.05) la se-
gona part del concert de Paco
Ibáñez al Liceu.

Barcelona TV segueix la jorna-
da amb l’equip del magazín lite-
rari Qwerty (12.30). La tarda
(18.00) també connectarà amb la
Rambla i la plaça de Catalunya

TVE-1 obre la Diada a les 14.00
hores des de la rambla de Santa
Mònica, amb Francesc Cruanyes,
i la continua per La 2 (19.30) amb
un altre especial des de la Ram-
bla, a càrrec d’Oriol Nolis. La 2
ofereix a les 21.30 la gala d’entre-
ga dels premis Sant Jordi de Cine,
que presenten Jordi Hurtado i Síl-
via Tarragona. La festa es tanca
amb Especial Continuarà... (23.15),
en què Montse Mompó entrevista
Eduard Márquez, Alicia Giménez
Barlett, Andreu Carranza, Màrius
Serra i Cristina Fallaràs.

Catalunya Ràdio realitza des
de la plaça de Catalunya El matí
de Catalunya Ràdio, d’Antoni Bas-
sas, i On vols anar a parar?, de Llu-
cià Ferrer (amb actuacions de
Beth i Gossos). I des de l’Institut
d’Estudis Catalans l’espai L’Oracle,
de Xavier Graset.

COM Ràdio porta els seus pro-
grames al Palau de la Virreina (de
8.30 a 20.00) i Ràdio 4, a la plaça
de Catalunya (de 13.00 a 18.00).H

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Gimferrer, Almodóvar i Pou
guanyen els premis Terenci Moix

SEGONA EDICIÓ D’UNS GUARDONS EMBLEMÀTICS

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

El jurat també
distingeix Monsó,
Reverte i la periodista
Anna Politkóvskaia

E
l jurat dels Premis Interna-
cionals Terenci Moix va fer
ahir pública la llista dels
guanyadors, en les diferents

disciplines: Imma Monsó, per Un ho-
me de paraula (millor novel.la); Jorge
Martínez Reverte, per La caída de Ca-
taluña (millor assaig); Pere Gimfer-
rer, per la seva trajectòria literària;
Volver, de Pedro Almodóvar (millor
pel.lícula del 2006), Irene Papas, per
la seva trajectòria musical; Josep Ma-
ria Pou, com a millor treball en arts
escèniques; i Margarita Lozano, per
la seva carrera cinematogràfica.

A més a més, s’ha creat una dis-
tinció especial per homenatjar la pe-
riodista russa Anna Politkóvskaia,
que va ser assassinada a finals de
l’any passat mentre seguia amb les
seves investigacions sobre la repres-

sió a Txetxènia. El premi el recollirà
Galina Mursaliena, amiga i compa-
nya de redacció durant set anys al
Nóvaia Gazeta –la publicació més
crítica amb el Kremlin–, que ahir va
voler recordar «l’alt preu que Po-
litkóvskaia va haver de pagar per la
llibertat. Hi va haver moltes perso-

nes que la van amenaçar i van inten-
tar espantar-la, però ningú la podia
fer callar».

La cerimònia d’entrega serà
aquesta nit, coincidint com sempre
amb la diada de Sant Jordi, a la sala
Luz de Gas. La gala, amenitzada per
Ángel Pavlovsky –amic personal de

Terenci Moix– comptarà amb nom-
broses referències a la guerra civil es-
panyola, de la qual l’any passat es
van commemorar els 70 anys de
l’inici, i oferirà emotives referències
a García Lorca, que també va morir
fa 70 anys, a l’inici del conflicte. Per
cert, l’historiador Ian Gibson –que
tant ha escrit sobre les ferides de la
guerra civil– serà l’encarregat de do-
nar el premi a Reverte per La caída
de Cataluña.

La presidenta del jurat, Ana María
Moix –germana de l’escriptor Teren-
ci Moix, que va morir l’any 2003– va
subratllar que, un any més, han «va-
lorat la qualitat de l’obra, així com
els valors humanitaris i ideològics
dels premiats». L’han ajudat en
l’elecció 33 personalitats del món
cultural, entre les quals destaquen
noms com José Saramago, Núria Es-
pert, Isabel Coixet, Román Gubern,
Alfredo Conde, Felipe Benítez i Da-
vid Trueba.

A l’acte hi assistiran els premiats
(menys Almodóvar, que en lloc seu
vindrà el seu germà, Agustín) i el
president Montilla, que entregarà la
majoria de les distincions.H

MAITE CRUZ

33 Ana María Moix i Núria Espert, ahir, a Casa Leopoldo.

TV-3 i Catalunya Ràdio
tenen platós instal.lats a
la plaça de Catalunya

33 Un dels espais del Sant Jordi infantil, Món llibre. 33 La prediada de Sant Jordi a Mataró, ahir al matí.

ALBERT BERTRAN JOAN CORTADELLAS
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Els llibreters afirmen que «L´església del mar» 
continuarà arrasant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Els llibreters confien en el bon temps per poder vendre el 
màxim nombre possible de volums. 
 
 
 
Les llibreries més prestigioses ja fan apostes sobre quins 
creuen que seran els llibres més venuts demà. La majoria 
coincideix a assenyalar alguns títols que podrien encapçalar 
la llista dels més venuts, entre ells la segona edició del 
Diccionari de l´Institut d´Estudis Catalans (DIEC) o l´últim 
llibre de Josep M.Espinàs, Relacions particulars. Les 
llibreries consultades asseguren, a més, que enguany 
continuarà arrasant L´església del mar, el llibre més venut 
del passat Sant Jordi. 
 
Tot i tractar-se d´una obra de referència, gènere poc 
habitual entre els regals que la gent s´acostuma a fer per 
Sant Jordi, les llibreries tenen clar que la nova edició del 
DIEC serà un dels títols més demanats en les parades. 
Segons un dels llibrers consultats, el motiu és que, tenint 
en compte l´elevat preu del volum (67 euros), «molta gent 
aprofita la celebració de Sant Jordi per animar-se a gastar-
se aquests diners i emportar-se l´obra a casa o regalar-la a 
algú». 
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El nou volum conté 488 articles nous referents a la 
nomenclatura, revisió de categories gramaticals, revisió i 
addició d´exemples, i accepcions, revisió del lèxic 
especialitzat i actualització de les definicions. Aquesta 
segona edició del DIEC pretén actualitzar el català, 
respectant l´estructura general i el model de llengua 
utilitzada per Pompeu Fabra l´any 1932, quan va publicar 
el Diccionari general de la llengua catalana (DGLC). 
Aquesta segona edició conté 2.422 paraules noves, com 
són zàping i sommelier, d´un total de gairebé 70.000. 
 
Dins de l´apartat de no-ficció, les llibreries aposten també 
per Relacions particulars, amb el qual Josep Maria Espinàs 
celebra el seu vuitantè llibre recopilant les anècdotes de 
l´autor viscudes amb grans escriptors, com Salvador 
Espriu, J.V. Foix, Miguel Delibes, Josep Pla, Camilo José 
Cela i Josep Maria de Sagarra.  
 
Els assajos de caire polític també podrien triomfar aquest 
Sant Jordi, segons els llibreters, amb títols com El preu de 
ser catalans, de Patricia Gabancho, o Catalunya sota 
Espanya. L´opressió nacional en democràcia, d´Alfons 
López Tena. La persecució religiosa, analitzada per Jordi 
Albertí a El silenci de les campanes, o El cerebro femenino 
de la neuropsiquiatra Louann Brizendine, són altres dels 
títols que proposen les llibreries per a aquesta data. 
 
L´èxit de les intrigues religioses  
 
Pel que fa a les novel·les, les llibreries pronostiquen la 
continuació de l´èxit de L´església del mar, tant en català 
com en castellà. Les intrigues amb escenaris religiosos 
podrien continuar triomfant, a més, amb altres títols com El 
Quart Reich. El secret de Montserrat, de Francesc Miralles; 
La clau Gaudí, d´Esteban Martín i Andreu Carranza, o 
L´abadia profanada, de Montserrat Rico.  
 
Altres apostes segures per a aquest Sant Jordi són, segons 
les llibreries, les últimes novetats d´autors consolidats com 
Almudena Grandes (El corazón helado), Isabel-Clara Simó 
(El caníbal), Antonio Gala (El pedestal de las estatuas), 
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Maruja Torres (La amante en guerra), Paul Auster (Viatges 
per l´Scriptorium) o Paulo Coelho (La bruja de Portobello). 
 
Els llibres premiats són també candidats, com és 
tradicional, a entrar en la llista dels més venuts. Així, les 
llibreries aposten per l´últim premi Sant Jordi, Sayonara 
Barcelona, de Joaquim Pijoan, o el Premi Llibreter 2006, El 
quinto en discordia, de Robertson Davies, recentment 
traduït al català (El cinquè en joc). El premi Planeta 
d´enguany (La fortuna de Matilde Turpin d´Álvaro Pombo) 
també entra a les travesses, de la mateixa manera que 
l´obra finalista, En tienpos de prodigios, de Marta Rivera de 
la Cruz. En l´apartat esportiu destaca El Barça del canvi de 
Jordi Basté i per als més petits el tercer volum d´Una mà 
de contes. Completen la llista els llibres mediàtics com ara 
el del popular Polònia de TV3, On vols anar a parar? del 
locutor de Catalunya Ràdio Llucià Ferrer, o Como iba 
diciendo del sempre present per Sant Jordi Andreu 
Buenafuente.  
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Espinàs, Gabriel Janer Manila i el llibre de «Polònia» es 
preveuen entre els més venuts  
  
   
  Javier Cercas. L´escriptor, ahir a Girona, amb el llibreter de La 
Llibreteria   
 
 
L´escriptor Josep Maria Espinàs, que als seus 80 anys presenta el seu 
llibre número 80, Relacions Particulars, el mallorquí Gabriel Janer 
Manila, amb Tigres, o els televisius de Polònia amb El llibre mediàtic 
de Polònia s´apunten com alguns dels autors que més vendran en 
català per Sant Jordi. 
El veterà Espinàs es preveu que sigui un dels autors que més 
signaran demà, amb una obra en la qual evoca i s´aproxima a 
Salvador Espriu, Josep Vicenç Foix, Miguel Delibes, Josep Pla, Camilo 
José Cela i Josep Maria de Sagarra, autors als quals va conèixer de 
prop. 
Els premiats Gabriel Janer Manila amb Tigres; Joaquim Pijoan amb 
Sayonara Barcelona; El retorn de Voltaire, de Martí Domínguez; La 
gran rutina, de Valentí Puig; Blau de Prússia, d´Albert Villaró; Aigua 
Bruta, de Pau Vidal; La matèria primera, de Francesc Serés; 
Arqueologia de l´amor, de Joan Mañas; La decisió de Brandes, 
d´Eduard Márquez, i Un home de paraula, d´Imma Monsó, són altres 
escriptors i títols que viuran de ple la jornada del llibre. 
En narrativa en castellà, a més de La catedral del mar, d´Ildefonso 
Falcones, les novel·les més ben situades per al rànquing de vendes 
del Dia del Llibre són El corazón helado, d´Almudena Grandes, El 
pedestal de las estatuas, d´Antonio Gala, La sangre de los inocentes, 
de Julia Navarro, i La clau Gaudí, d´Esteban Martín i Andreu 
Carranza, una novel·la amb aspiració a convertir-se en una nova 
L´església del mar. 
Altres autors que promocionaran llibre són Lucia Etxeberría, Juan 
José Millas, Felipe Benítez Reyes (premi Nadal), Álvaro Pombo (premi 
Planeta), Javier Sierra, Maruja Torres o Javier Quiñones. 
En narrativa també tindran el seu pes el periodista Martí Gironell amb 
El pont dels jueus, en el qual relata la construcció del pont de Besalú, 
el qual se suma a la tradició de la novel·la històrica amb ingredients 
de suspens, mentre que la sabadellenca Lluïsa Forrellad veu reeditada 
la seva novel·la Sempre en capella, amb la qual va guanyar en 
castellà el Nadal de 1953. 
Altres obres que ocuparan el seu espai a les llibreries durant tot el dia 
seran Rastres de sàndal d´Asha Miró i Anna Soler-Pont; Clara i les 
ombres, de Jordi Cussà; Qui vam ser, de Lolita Bosch o El caníbal, 
d´Isabel-Clara Simó. 
Com cada any, competiran amb aquests títols els dels denominats 
autors mediàtics, que aquest any encapçalen els periodistes i actors 
del programa Polònia; el ja tradicional Andreu Buenafuente amb els 
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seus monòlegs, i No em ratllis! Coses de grans vistes per nens, basat 
en el programa que presenta Júlia Otero a TV3. 
Del mateix gènere són Caçadors de paraules, de Roger de Gràcia; El 
bloc de Pere Brunet, escrit per la guionista Mercè Sarrias, amb la 
complicitat de Joel Joan i Núria Furió; La República de Guerrilla, del 
grup Teatre de Guerrilla o On vols anar a parar?, dels radiofònics 
Llucià Ferrer, Jaume Esquius i la banda. 
Què pensa Antoni Bassas, un compendi del pensament del 
comunicador, transcrit per Núria Escur, també serà un dels llibres de 
Sant Jordi, igual que Els secrets de la Felicitat, del doctor Sebastià 
Serrano. 
Altres llibres amb tirada, de caràcter gastronòmic, poden ser el de la 
cuinera Ada Parellada Més enllà dels macarrons; el de Carme 
Ruscalleda La cuina més fàcil i moderna; La cuina de l´Isma, 
d´Ismael Prados i el clàssic receptari La cuina d´avui, de Glòria Baliu, 
publicat per primera vegada el 1967. 
En assaig, ressalten les obres Idealistes sota les bales, de 
l´historiador anglès Paul Preston, premi Ramon Trias Fargas; El 
silenci de les campanes, de Jordi Albertí; El fantasma de la mort del 
català, del secretari de política lingüística, Miquel Pueyo, o Dones 
contra Franco, de Jordi Creus, o A fil d´espasa, de Manuel Forcano. 
Altres títols, entre la crònica i l´assaig, són Jo he servit al tripartit, de 
Rafael Vallbona; Humor de combat. Com sobreviure a les dictadures, 
una recopilació dels millors acudits que Josep Pernau ha anat recollint 
en societats sota el domini de dictadures o L´engany, de Vicens 
Villatoro. 
Durant el dia, tindran, així mateix, el seu espai llibres com Sobre 
l´amor, de Joan Barril; El naixement d´una nova consciència, del 
paleocòleg Eudald Carbonell, Pornografia i vestits de núvia, de 
Gemma Lienas o El preu de ser catalans, de Patrícia Gabancho. 
En l´àmbit polític destaquen el líder d´Unió, Josep Antoni Duran i 
Lleida, amb Entre una Espanya i l´altra i l´alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, que juntament amb l´arquitecte Oriol Bohigas presentarà 
Converses a Barcelona. El plaer de viure a la ciutat. 
 
Una vida enmig del poble, del bisbe emèrit Pere Casaldàliga i els de 
poesia de Joan Margarit Casa de Misericòrdia i Vol de cendres, de 
Jaume Pont, són altres llibres d´aquest Sant Jordi, al costat del 
diccionari de la llengua catalana de l´Institut d´Estudis Catalans 
(IEC), convertit ja en un best-seller.  
En total seran prop de 500 novetats editorials per al Dia del Llibre, en 
una jornada festiva en la qual les editorials facturen un 10% de les 
vendes anuals. 
A Catalunya, país amb més tradició d´aquesta celebració, unes 600 
llibreries col·locaran les seves parades als carrers per acostar els 
llibres al públic, una xifra que, segons han explicat fonts del Gremi de 
Llibreters, es manté en la línia d´anys anteriors.  
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POLÍTICA

El PP vol superar els
nou regidors de CiU
Redacció
BARCELONA

L’alcaldable del PP, Alberto
Fernández Díaz, va mos-
trar-se ahir convençut que
el pròxim 27 de maig supe-
rarà els set regidors actuals
i passarà per davant dels
nou de CiU. “Aspirem a tot,
fins i tot a governar la ciu-
tat”, va explicar durant la
presentació de la llista a les

escales del Saló del Tinell.
La seguretat, l’habitatge

i la lluita contra la immigra-
ció il·legal centren les pro-
postes del PP per a aques-
tes eleccions. Pel que fa a la
candidatura, Fernández
Díaz va destacar la presèn-
cia de més dones que
homes i l’aposta per la con-
tinuïtat. “És una llista for-
mada per persones previsi-
bles”, va explicar. ■

POLÍTICA

Trias promet més
pisos i més policies
| Resumeix en un decàleg el seu programa “pel
canvi” | Critica la despesa d’Hereu en propaganda

Cristina Palomar
BARCELONA

La seguretat, l’habitatge i
els serveis per a les perso-
nes són els tres pilars sobre

els quals l’alcaldable de CiU,
Xavier Trias, ha elaborat el
seu programa electoral de
329 pàgines, que ahir va re-
sumir en un decàleg que es-
devindrà el “full de ruta” de
la seva gestió en cas que
guanyi els comicis del 27 de
maig. “Nosaltres havíem de
fer el programa del canvi
perquè fa 28 anys que go-
vernen els mateixos i això
ha exigit molta feina per-
què és un programa per go-
vernar, no per estar a l’opo-
sició”, va remarcar.

Oportunitats per a tot-
hom, més serveis i de més
qualitat, foment de l’habi-
tatge de lloguer, més civis-
me i més autoritat, més se-
guretat i menys multes, po-
tenciar el transport públic,
més qualitat en l’educació,
canviar l’estil de governar,
Barcelona com a capital de
Catalunya i la reivindicació
d’un bon servei de rodalies
i un bon aeroport centren el
decàleg de la federació na-
cionalista. “Ni Iberia ni
Renfe es rifaran més de l’al-
calde”, va assegurar.

Conscient que la segure-
tat i l’habitatge són dos dels
principals problemes de la
ciutat, Trias va reiterar la
necessitat de recuperar el
policia de barri com a eina
més eficaç per evitar els de-
lictes i es va comprometre a
arribar a 4,5 policies per
cada miler d’habitants. Pel
que fa a l’habitatge, l’alcal-
dable de CiU va proposar la
creació en els pròxims deu
anys d’un parc públic de
pisos de lloguer.

Després de consultar
l’horòscop de l’AVUI –“sóc
lleó i avui diu que em pre-
pari per als millors canvis”,
va comentar– Xavier Trias
va centrar les seves críti-

ques en Jordi Hereu, a qui
va acusar d’haver-se dedi-
cat aquests nou mesos de
mandat a “fer-se conèixer
gastant els diners públics
en propaganda”. En aquest
sentit, va lamentar el milió
d’euros que s’ha pagat per-
què Woody Allen faci una
pel·lícula a Barcelona o “els
800 milions de les antigues
pessetes que es van gastar
en els Premis Laureus, que
no serveixen per a res”.

Com a alternativa a una
gestió que busca potenciar
Barcelona com a seu de
grans esdeveniments, Trias
va defensar una política
més propera que fugirà del
“sectarisme” del PSC. “Vam
va viure amb il·lusió els Jocs
Olímpics amb Maragall com
a alcalde, però ara aquest

Xavier Trias va presentar ahir el seu programa amb els membres de la seva llista ■ JORDI SOTERAS

La frase
“La predicció astrolò-
gica del diari AVUI per
avui diu que em pre-
pari per als millors
canvis”
Xavier Trias
ALCALDABLE DE CIU

model ja no funciona. Ho
van voler tornar a repetir
amb el Fòrum i va ser un
fracàs”, va explicar.

Tanmateix, CiU és cons-
cient que Barcelona és un
objectiu difícil. Per això ahir
Trias demanava “un gran
esforç perquè ens ho ju-
guem tot”. Ho va fer en soli-
tari ja que, tret de Jordi Vi-
lajoana, no hi havia a l’acte
cap dirigent més de prime-
ra línia de la federació. “Per
no tapar el candidat”, van
justificar. ■
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33 Joni Mitchell actua a Toronto, l’octubre del 2001.

MÚSICA 3LLANÇAMENT

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Un disc recupera
l’inquiet llegat de la
cantant Joni Mitchell

Björk, Veloso
i Costello, entre altres,
graven peces de
l’autora canadenca

L
a gran dama de la música ca-
nadenca, la influent Joni
Mitchell, rebrà dimarts que
ve un homenatge en forma

de disc, gravat per artistes de la talla
de Björk, Prince, James Taylor, Elvis
Costello, Annie Lennox, Sarah
McLachlan, Emmylou Harris, Cas-
sandra Wilson i Caetano Veloso, en-
tre altres. Un bon aperitiu per als se-
guidors de l’autora de Blue, que espe-
ren ansiosos noves cançons. Mitchell
prepara des de l’any 2002 un prò-
xim treball que segueix sense data
de sortida, però del qual ja ha trans-
cendit el títol, Shine, i la càrrega
política del seu contingut: en les lle-
tres carrega contra les guerres en
nom de la religió i contra els terro-
ristes i Bush.

Tribute to Joni Mitchell suposa una

encertada revisió del llegat de la Dy-
lan, com també se la coneix, una in-
cansable innovadora, amb una mú-
sica que va evolucionar d’uns arran-
jaments folk profundament perso-
nals fins a fondre’s en el pop, el jazz,
l’avantguarda i fins i tot la world mu-
sic, presagiant l’experimentació
multicultural dels 80 i 90. Entre les
peces i participants que hi figuren,
destaquen Björk amb les penetrants
textures electròniques (The Boho Dan-
ce); Sarah McLachlan i el seu pro-
fund lament (Blue); Elvis Costello i el
seu ensamble de jazz (Edith and the
Kingpin); Sufjan Stevens i la festiva
Free man in Paris; la interpretació a
ritme de samba percussiva i sensual
de Dreamland per part de Caetano
Veloso (amb arranjaments del seu
fill, Moreno Veloso); i l’original con-
versa en què Brad Mehldau ha con-
vertit Don’t interrupt the sorrow.

«És com si ella t’estigués parlant,
o parlant-se a si mateixa», explica l’i-
maginatiu pianista a www.atribute
jonimitchell.com. Una web en què a
més a més de les declaracions dels
músics, es pot escoltar part de les se-
ves gravacions.H
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El plaer de llegir 
 
SOL Gasch 
Historiadora. 
 
 
S'atansa Sant Jordi i, tot i que hi ha molts temes de l'actualitat 
interessants per comentar, no em puc sostreure a la necessitat 
anímica de parlar de la lectura i dels llibres, ja que una de les coses 
que més m'agraden és llegir, i el meu interès es variat, va des de la 
història, més ben dit, la historiografia actual, fins a la literatura i 
l'assaig. M'agrada llegir i sobretot m'agradaria tenir més temps per 
dedicar a la lectura. Avui vivim en un món en què la imatge ho 
emplena tot i es fa difícil trobar un raconet del temps de lleure per 
llegir. La televisió, el cinema, internet són també fonts 
d'entreteniment i a vegades d'aprenentatge, però per mi res és tan 
apassionant com l'interès que em desperta un llibre que m'agradi, no 
puc parar; sóc de les persones que llegeixen al llit i he de reconèixer 
que a vegades són altes hores i he de plegar perquè l'endemà no em 
puc llevar. La gent que em coneix i m'estima em regala llibres, 
sobretot per Sant Jordi, a mi també m'agrada regalar-ne i comprar-
ne. Parlant amb un amic que també té la mateixa dèria per la lectura 
comentàvem que els llibres ja no ens caben a casa, que no sabem on 
posar-los. De moment, enguany abans de Sant Jordi ja m'han arribat 
a les mans tres obres importants: primer, Una vida al mig del poble, 
de Pere Casaldàliga, llibre impressionant per la tendresa, pel 
compromís amb els més pobres, i que en el meu cas incrementa la 
meva fe en la transcendència. El recomano a totes les persones 
interessades en les contradiccions del nostre món. El segon és la 
segona edició del Diccionari de la llengua catalana, de l'Institut 
d'Estudis Catalans, que posa al dia el vocabulari emprat per la gent 
i és una bona eina de treball. El tercer és El mundo es ansí, de Pío 
Baroja, un regal que em va fer ahir un amic i en què l'univers del 
gran escriptor espanyol ens mostra les eternes contradiccions de la 
naturalesa humana. Per acabar, felicito els escriptors que estrenen 
per Sant Jordi i especialment els més propers, com ara l'amic Joan 
Obiols, que a Cucota, emmarcada al Pirineu i la poesia de la història, 
ens presenta una vegada més la seva fidelitat al territori de l'Alt 
Pirineu. 
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Espinàs, Janer Manila i llibre "Polònia" es preveu 
seran dels més venuts 
 
Barcelona, 21 abr. (EFE).- L'escriptor Josep Maria Espinàs, 
que als seus 80 anys presenta el seu llibre número 80 
"Relacions Particulars", el mallorquí Gabriel Janer Manila, 
amb "Tigres", o els televisius de "Polònia" amb "El llibre 
mediàtic de Polònia" s'apunten com alguns dels autors que 
més vendran en català per Sant Jordi. 
 
El veterà Espinàs es preveu que sigui un dels autors que 
més signaran dilluns, amb una obra en la qual evoca i 
s'aproxima a Salvador Espriu, Josep Vicenç Foix, Miguel 
Delibes, Josep Pla, Camilo José Cela i Josep Maria de 
Sagarra, autors als quals va conèixer de prop. 
 
Els premiats Gabriel Janer Manila amb "Tigres"; Joaquim 
Pijoan amb "Sayonara Barcelona"; "El retorn de Voltaire", 
de Martí Domínguez; "La gran rutina", de Valentí Puig; 
"Blau de Prússia", d'Albert Villaró; "Aigua Bruta", de Pau 
Vidal; "La matèria primera", de Francesc Serés; 
"Arqueologia de l'amor", de Joan Mañas; "La decisió de 
Brandes", d'Eduard Márquez, i "Un home de paraula", 
d'Imma Monsó, són altres escriptors i títols que viuran de 
ple la jornada del llibre. 
 
En narrativa també tindran el seu pes el periodista Martí 
Gironell amb "El pont dels jueus", en el qual relata la 
construcció del pont de Besalú, sumant-se a la tradició de 
la novel·la històrica amb ingredients de suspens, mentre 
que la sabadellenca Lluïsa Forrellad veurà reeditada la seva 
novel·la "Sempre en capella", amb la qual va guanyar en 
castellà el Nadal de 1953. 
 
Altres obres que ocuparan el seu espai a les llibreries 
durant tot el dia seran "Rastres de sàndal" d'Asha Miró i 
Anna Soler-Pont; "Clara i les ombres", de Jordi Cussà; "Qui 
vam ser", de Lolita Bosch o "El caníbal", d'Isabel-Clara 
Simó. 
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Com cada any, competiran amb aquests títols els dels 
denominats autors mediàtics, que aquest any encapçalen 
els periodistes i actors del programa "Polònia"; el ja 
tradicional Andreu Buenafuente amb els seus monòlegs, i 
"No em ratllis! Coses de grans vistes per nens", basat en el 
programa que presenta Júlia Otero a TV3. 
 
Del mateix gènere són "Caçadors de paraules", de Roger de 
Gràcia; "El bloc de Pere Brunet", escrit per la guionista 
Mercè Sarrias, amb la complicitat de Joel Joan i Núria Furió; 
"La República de Guerrilla", del grup Teatre de Guerrilla" o 
"On vols anar a parar?", dels radiofònics Llucià Ferrer, 
Jaume Esquius i la banda. 
 
"Què pensa Antoni Bassas", un compendi del pensament 
del comunicador, transcrit per Núria Escur, també serà un 
dels llibres de Sant Jordi, igual que "Els secrets de la 
Felicitat", del doctor Sebastià Serrano. 
 
Altres llibres amb tirada, de caràcter gastronòmic, poden 
ser el de la cuinera Ada Parellada "Més enllà dels 
macarrons"; el de Carme Ruscalleda "La cuina més fàcil i 
moderna"; "La cuina de l'Isma", d'Ismael Prados i el clàssic 
receptari "La cuina d'avui", de Glòria Baliu, publicat per 
primera vegada el 1967. 
 
En assaig, ressalten les obres "Idealistes sota les bales", de 
l'historiador anglès Paul Preston, premi Ramon Trias 
Fargas; "El silenci de les campanes", de Jordi Albertí; "El 
fantasma de la mort del català", del secretari de política 
lingüística, Miquel Pueyo, o "Dones contra Franco", de Jordi 
Creus, o "A fil d'espasa", de Manuel Forcano. 
 
Altres títols, entre la crònica i l'assaig, són "Jo he servit al 
tripartit", de Rafael Vallbona; "Humor de combat. Com 
sobreviure a les dictadures", una recopilació dels millors 
acudits que Josep Pernau ha anat recollint en societats sota 
el domini de dictadures o "L'engany", de Vicens Villatoro. 
 
Durant el dia, tindran, així mateix, el seu espai llibres com 
"Sobre l'amor", de Joan Barril; "El naixement d'una nova 
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consciència", del paleocòleg Eudald Carbonell, "Pornografia 
i vestits de núvia", de Gemma Lienas o "El preu de ser 
catalans", de Patrícia Gabancho. 
 
En l'àmbit polític destaquen el líder d'Unió, Josep Antoni 
Duran i Lleida, amb "Entre una Espanya i l'altre" i l'alcalde 
de Barcelona, Jordi Hereu, que juntament amb l'arquitecte 
Oriol Bohigas presentarà "Converses a Barcelona. El plaer 
de viure a la ciutat". 
 
"Una vida enmig del poble", del bisbe emèrit Pere 
Casaldàliga i els de poesia de Joan Margarit "Casa de 
Misericòrdia" i "Vol de cendres", de Jaume Pont, són altres 
dels llibres d'aquest Sant Jordi, al costat del diccionari de la 
llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
convertit ja en un best-seller. EFE. 
 



El País, Especial Sant Jordi     21/04/2007 

 



El Periodico-Especial Sant Jordi    21/04/2007 
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EL GUARDIÀ CENTENARI
DE LA CULTURA CATALANA

La dictadura de Primo de Rivera primer i la de
Franco després no van poder extingir, -encara
que ho intentaren- ,l’Institut d’Estudis Catalans,
nascut ara fa un segle. Durant tots aquests anys
ha estat, tant a la llum pública com a la
clandestinitat, el guardià de la cultura catalana.
TEXT: ÀNGELS VILLAR FOTOS: ÒSCAR ESPINOSA

>> Si volem saber el significat de qual-
sevol paraula catalana o bé dubtem de
si un terme com “pica-pica”, “aiatol·là”
o “pírcing” estan acceptats és evident
que buscarem ajuda en un dicciona-
ri. Però sabem qui decideix què és cor-
recte en català o quina és l’accepció
de cada vocable que utilitzem en el
nostre dia a dia? La gran majoria de la
societat no s’ha plantejat mai aques-
ta qüestió. No obstant això, el cert és
que sí que hi ha una institució que vet-
lla per l’ús correcte de la llengua. Es
tracta de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), que enguany celebra el seu cen-
tenari.

“M’agradaria saber fins a quin punt
hi ha una relació entre l’Institut i la
gent. Com a conseqüència de la prò-
pia història de l’entitat -que va viure
en la clandestinitat durant el fran-
quisme- no hi ha hagut una comuni-
cació directa entre la institució i el po-
ble. Però fa vint anys que s’actua en
democràcia... Ara, amb la celebració
del centenari, és un bon moment per
apropar-se més a la societat”, reflexi-
ona Santiago Riera, membre de la sec-
ció Històrico-arqueològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, establert a Ter-
rassa.

Aquest pensament també el com-
parteix l’escriptor Jaume Cabré, que
forma part de l’Àrea Filològica de l’en-
titat des de l’any 2000. El literat -que
des de fa temps resideix a Matadepe-
ra- considera que“el pes social de l’en-
titat va en augment” i una fita tan se-
nyalada com els cent anys de vida pot
ajudar a difondre més les activitats de

l’Institut. “Encara és poc coneguda la
seva existència i la seva raó de ser. Hi
haurà persones que enguany en sen-
tiran a parlar per primera vegada. De
fet, normalment se senten accions o
activitats puntuals que fem com ara la
segona edició del ‘Diccionari de la
llengua catalana’. Per a mi, ell és la fi-
nestra que acosta més l’entitat a la so-
cietat.” Si bé és cert que el diccionari
és potser la feina més palpable de
l’IEC, les seves cinc seccions estan
constantment en funcionament. Par-
lem de l’Àrea Filològica -d’on ha sor-
git l’esmentat diccionari- que com-
porta l’estudi científic de la llengua,
l’establiment de la normativa lingüís-
tica i el seguiment del procés d’apli-
cació d’aquesta normativa en l’àmbit
que li és propi. Però a més a més te-
nim la secció Històrico-arqueològica,
que emet informes i dictàmens sobre
escuts municipals, banderes i béns
d’interès cultural a Catalunya, i la de
Filosofia i Ciències Socials, creada el
1968 per subratllar el caràcter d’aca-
dèmia científica de l’Institut.

UN SECTOR DE CIÈNCIES Tanmateix tro-
bem la secció de Ciències Biològiques,
on es desenvolupen programes de re-
cerca encabits en l’àmbit de la catala-
nística, de caire terminològic o orien-
tats a l’estudi del patrimoni biològic i
genètic, i la de Ciències i Tecnologia,
que comprèn els departaments de
Matemàtiques, Física, Química i Ge-
ologia i les àrees Industrial, de la Cons-
trucció, de la Informació i Comunica-
ció i de la Terra.

LES FITES MÉS
IMPORTANTS
■ 1907 Es funda l’Institut per
iniciativa d’Enric Prat de la
Riba. El primer nucli està dedi-
cat als estudis històrics.
■ 1912 Creació de societats fili-
als. La primera d’elles va ser la
Societat Catalana de Biologia.
■ 1914 Institució del cartell de
premis de l’Institut i de la fes-
ta anual de lliurament per
Sant Jordi, que han continuat
fins avui en dia, amb els pa-
rèntesis imposats per la pri-
mera i segona dictadura.
S’0bren al públic les portes de
la Biblioteca de Catalunya.
■ 1921 Es crea el Servei Meteo-
rològic de Catalunya.
■ 1923 L’Institut s’incorpora a
la Unió Acadèmica Internacio-
nal.
■ 1939 La Diputació de Barcelo-
na, sota el règim franquista,
s’apropia dels locals de l’Insti-
tut. L’entitat és considerada
extingida per les autoritats de
la dictadura.
■ Anys quaranta Manteni-
ment de les activitats però a la
clandestinitat. Malgrat la dic-
tadura franquista es van poder
publicar obres científiques en
català, encara que de manera
il·legal, com “Assaig d’un vo-
cabulari meteorològic català”,
que contenia un índex de ter-
mes en francès i en anglès.
■ 1977 Retorn a la plena legali-
tat i reconeixement oficial de
l’Institut com a “corporació
acadèmica, científica i cultu-
ral, l’àmbit d’actuació de la
qual s’estén a les terres de
llengua i cultura catalanes”.
■ 1985 Inici del projecte de
“Diccionari del català contem-
porani”.
■ 1989 Posada en marxa del
“Atles lingüístic del domini ca-
talà”.
■ 1995 Publicació de la primera
edició del “Diccionari de la
llengua catalana”, normatiu
per a tot l’àmbit lingüístic ca-
talà.
■ 1999 Inauguració de la seu
territorial de Perpinyà.
■ 2001 S’obren les noves ins-
tal·lacions de la Casa de Con-
valescència restaurada.
■ 2004 Per primera vegada
l‘Institut publica un anuari ter-
ritorial.
■ 2005 Inauguració de les seus
territorials de Lleida i Alacant.

El claustre de la Casa de la Convalescència, l’edifici que alberga l’Institut d’Estudis Catalans, al carrer del Carme de Barcelona.

Jaume Cabré és membre de l’Institut des de juny de l’any 2000.

La façana de l’edifici de l’IEC és plena de detalls escultòrics.

L’INSTITUT D’ESTUDIS CELEBRA CENT ANYS

D I A DA D E SA N T J O R D I

■ El dilluns 23 d’abril l’Institut d’Es-
tudis Catalans fa una jornada de
portes obertes. Es presentarà la se-
gona edició del “Diccionari de la
llengua catalana” i hi haurà un
concert de cobla de sardana a càr-
rec de la Cobla Sant Jordi.
■ El 24 d’abril, a les 18.30 hores, a la
seu de l’Institut, es lliuraran els
Premis Sant Jordi 2007.
- Carrer del Carme 47 (Barcelona).
- www.iec.cat
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L E S P U B L I C AC I O N S

■ 1913 S’editen les “Normes or-
togràfiques” per part de l’Insti-
tut, declarades oficials un any
més tard per la Mancomunitat
de Catalunya sota la presidèn-
cia de Prat de la Riba.
■ 1914 Surt el primer “Diccio-
nari ortogràfic”.
■ 1918 Editen la “Gramàtica ca-
talana” de Pompeu Fabra, refe-
rència normativa primordial.
■ 1932 “El diccionari de la llen-
gua catalana” de Pompeu Fa-

bra és publicat i adoptat per
l’Institut com a referència nor-
mativa.
■ 1968 Comença a publicar-se
la “Gran enciclopèdia catala-
na” amb l’assessorament lin-
güístic del secretari general de
l’Institut i la participació de la
majoria de membres de l’enti-
tat a més a més de nombro-
sos experts de les diferents fili-
als.
■ 1985 Inici del projecte de

“Diccionari del català contem-
porani”.
■ 1989 Posada en marxa de
l’“Atles lingüístic del domini
català”.
■ 1995 Publicació de la primera
edició del “Diccionari de la
llengua catalana”.
■ 2004 Per primera vegada es
publica un anuari territorial.
■ 2007 Surt a la llum la segona
edició del diccionari normatiu
de la llengua catalana.

La biblioteca de l’IEC conté nombrosos documents que guarden la història de les terres de parla catalana.

Santiago Riera és membre de l’Institut des de l’any 2002.

Però, al marge del pes social de l’en-
titat, el cert és que durant deu dèca-
des els seus membres han treballat per
convertir l’IEC en l’acadèmia de les
“terres de llengua i cultura catalanes”
que té com a objectiu “l’alta recerca
científica com el conreu i la difusió de
tots els camps de la cultura catalana”.

De fet, la tasca que es realitza des de
l’Institut constitueix un referent d’as-
sessorament i consulta ineludible per
als poders públics i altres institucions
en totes les “grans qüestions que afec-
ten els països de parla catalana”, se-
gons expliquen des de l’IEC. Santiago

Riera es mostra categòric en la defini-
ció que planteja d’aquesta entitat.

Per a l’historiador resident a Terras-
sa és una institució que ha de poten-
ciar la història del país “trobar les res-
postes al passat més llunyà i el més re-
cent”. Tanmateix, defensa que ha de
fer sentir la seva veu a la societat i com
a “acadèmia de les acadèmies” ha
d’impedir que hi hagi punts morts a
la nostra història, fets que hagin estat
silenciats fins ara, com per exemple el
de les presons franquistes.“És una veu
històrica de consciència de la nació”,
conclou.

El 1907, el dirigent de la Lliga Regio-
nalista Enric Prat de la Riba va ser l’en-
carregat de fundar, segons els acords
de la Diputació de Barcelona, l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. En aquells mo-
ments la situació política es mantenia
en calma i poc s’imaginava la societat
de llavors que uns anys més tard Es-
panya viuria la seva primera dictadu-
ra del segle XX.

Amb l’arribada del general Primo de
Rivera al poder moltes institucions ca-
talanes van desaparèixer o varen viu-
re un període de canvis o activitat li-
mitada. Aquest és el cas de l’Institut

Ramon Bosch entrà al 1996.

L’ANY 1700, EL PUNT DE PARTIDA
>> Ramon Bosch, regidor de l’Ajun-
tament de Terrassa i integrant de
l’àrea de Presidència de la Diputació
de Barcelona, és un dels membres
anomenats corresponents de la Re-
ial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona. “Més per amistat i reco-
neixement a la tasca realitzada com
a secretari de l’entitat durant deu
anys que per mèrits”, ressalta el po-
lític egarenc que elogia la feina rea-
litzada pels membres numeraris i
corresponents de l’entitat entre els
que destaca l’escriptor MarioVargas
Llosa, autor d’una tesi sobre “Tirant
lo Blanc”.

La història d’aquesta institució ca-

talana fundada el 1700 ha tingut al
llarg de tres-cents anys un seguit
d’interrupcions. Es tracta de la suc-
cessora d’una agrupació d’aficionats
a la literatura i la història, en la seva
majoria nobles i eclesiàstics, fa tres
segles, i que llavors va prendre el
nom d’Acadèmia Desconfiada.

De fet, presentada sota aquest nom
només va durar tres anys i no va ser
fins uns vint anys després que un
grup de persones interessades per
l’estudi de les lletres es van reunir
amb l’objectiu de construir una cor-
poració acadèmica. La seva finalitat
“era instruir la joventut en un mo-
ment en què Barcelona es trobava

privada d’Universitat”. Les reunions
de l’Acadèmia, que encara no tenia
nom, consistien principalment en
comunicacions de temes històrics
de tot tipus, així com la lectura de
versos o debats i discussions sobre
els més diversos aspectes.

Però les funcions de la institució
han anat variant, sobretot des de la
irrupció al panorama català de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans. Actualment
realitza tasques d’investigació i di-
vulgació de la cultura catalana i en
ocasions “hi ha parcel·les en què
l’Institut i l’Acadèmia coincideixen
i d’altres parcel·les queden buides”,
en paraules de Ramon Bosch.

Per al polític egarenc, “l’Acadèmia
té un pes social relatiu, però, sens
dubte, té un gran prestigi científic i
això gràcies a la talla de molts del
membres que en formen part”. De
fet, defensa l’existència d’aquesta
entitat com un espai amb “un ren-
diment cultural amb un efecte mul-
tiplicador en la investigació científi-
ca”.

Tot i això, destaca que més en llà
de la rellevància social que puguin
tenir les publicacions de l’entitat
considera de gran importància el fet
que posi a disposició del públic la
seva biblioteca “amb una gran
col·lecció de literatura medieval”.

L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS CELEBRA CENT ANYS

d’Estudis Catalans. I és que durant els
anys del nou règim es va suprimir la
Mancomunitat de Catalunya i, per
aquest motiu, l’IEC va perdre el reco-
neixement, la subvenció oficial i els
serveis que tenia encomanats i que no
li serien retornats fins al 1930, tot just
abans de l’arribada de la II República.

Però quan l’Institut realment va veu-
re perillar la seva existència va ser al
finalitzar la Guerra Civil, el 1939. Amb
la instauració de la dictadura fran-
quista es va produir a Catalunya un
genocidi cultural que va topar amb
una resistència que treballà des de la
clandestinitat per mantenir la cultura
viva. L’IEC va contribuir-hi.

RETORN A LES FOSQUES La primera reu-
nió que va celebrar l’entitat des de l’ar-
ribada de Franco va ser el 1942 a casa
de l’arquitecte catalanista Josep Puig
i Cadafalch. De fet, va ser com una re-
fundació -segons s’estableix a “Histò-
ria de l’Institut d’Estudis Catalans.Vo-
lum II”, publicat recentment- ja que
s’hagueren de cobrir les places vacants
dels membres desapareguts o que
s’havien vist forçats a exiliar-se. A més
a més es van haver d’adoptar una sè-
rie de canvis orgànics de gran trans-
cendència a causa de la nova situació
política del país.

Malgrat tot, l’Institut va aconseguir
sobreviure i aviat va convertir-se en
una referència cultural a la clandesti-
nitat. “Van ser 38 anys de precarietat i
estretors, durant els primers vint dels
quals, com a mínim, l’Institut estigué
amenaçat i obligat a una pública clan-
destinitat malgrat que les gestions per
recuperar el local i el reconeixement
començaren ben promte”, narra la
“Història de l’Institut d’Estudis Cata-
lans”. Durant el franquisme es van
anul·lar actes i festes de l’entitat i es va
patir una forta persecució, però tot i
això es van editar -amagat de la cen-
sura- i publicar llibres de gran relle-
vància (vegeu el requadre). El 1976, un
cop iniciat el camí de la democràcia,
es va atorgar de nou a l’IEC el seu “re-
coneixement oficial”.

L E S DA D E S

■ Membres Hi ha 123 membres nume-
raris, 54 emèrits i 57 de corresponents.
■ Seccions adscrites l’Institut acull 26
societats filials amb un total de 8.758
socis registrats.

REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES DE BARCELONA
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El DIEC serà una de les estrelles d'aquest Sant Jordi i 
'L'església del mar' continuarà arrasant, segons les 
llibreries  
 
 
Barcelona.- Les llibreries més prestigioses de Barcelona ja 
fan apostes sobre quins creuen que seran els llibres més 
venuts durant aquest Sant Jordi. La majoria coincideix en 
assenyalar alguns títols que podrien encapçalar la llista dels 
més venuts el pròxim dilluns, entre d'ells la segona edició 
del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) o 
l'últim llibre de Josep Maria Espinàs, 'Relacions particulars'. 
Les llibreries consultades asseguren, a més, que enguany 
continuarà arrasant 'L'església del mar', el llibre més venut 
del passat Sant Jordi. 
 
Tot i tractar-se d'una obra de referència, gènere poc 
habitual entre els regals que la gent s'acostuma a fer per 
Sant Jordi, les llibreries tenen clar que la nova edició del 
DIEC serà un dels títols més demandats en les parades del 
pròxim dilluns. Segons un dels llibrers consultats, el motiu 
és que, donat l'elevat preu del volum (67 euros), 'molta 
gent aprofita la celebració de Sant Jordi per animar-se a 
gastar-se aquests diners i emportar-se l'obra a casa o 
regalar-la a algú'.  
 
El nou volum conté 488 articles nous referents a la 
nomenclatura, revisió de categories gramaticals, revisió i 
addició d'exemples, i accepcions, revisió del lèxic 
especialitzat i actualització de les definicions. Aquesta 
segona edició del DIEC pretén actualitzar el català, 
respectant l'estructura general i el model de llengua 
utilitzada per Pompeu Fabra l'any 1932, quan va publicar el 
Diccionari general de la llengua catalana (DGLC). Aquesta 
segona edició conté 2.422 paraules noves, com són 'ingo', 
'zàping' i 'sommelier', d'un total de gairebé 70.000.  
 
Dins de l'apartat de no ficció, les llibreries aposten també 
per 'Relacions particulars', amb el qual Josep Maria Espinàs 
celebra el seu vuitantè llibre recopilant les anècdotes de 
l'autor viscudes amb grans escriptors, com Salvador Espriu, 
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J.V. Foix, Miguel Delibes, Josep Pla, Camilo José Cela i 
Josep Maria de Sagarra.  
 
Els assajos de caire polític també podrien triomfar aquest 
Sant Jordi, segons els llibreters, amb títols com 'El preu de 
ser catalans', de Patricia Gabancho, o 'Catalunya sota 
Espanya. L’opressió nacional en democràcia', d'Alfons López 
Tena. La persecució religiosa, analitzada per Jordi Albertí a 
'El silenci de les campanes', o 'El cerebro femenino' de la 
neuropsiquiatra Louann Brizendine, són altres dels títols 
que proposen les llibreries per a aquesta data.  
 
L'èxit de les intrigues religioses  
 
Pel que fa a les novel•les, les llibreries pronostiquen la 
continuació de l'èxit de 'L'església del mar', tant en català 
com en castellà. Les intrigues amb escenaris religiosos 
podrien continuar triomfant, a més, amb altres títols com 
'El Quart Reich. El secret de Montserrat', de Francesc 
Miralles; 'La clau Gaudí', d'Esteban Martín i Andreu 
Carranza, o 'L'abadia profanada', de Montserrat Rico.  
 
Altres apostes segures per a aquest Sant Jordi són, segons 
les llibreries, les últimes novetats d'autors consolidats com 
Almudena Grandes ('El corazón helado') o Isabel-Clara 
Simó ('El caníbal').  
 
Els llibres premiats són també candidats, com és 
tradicional, a entrar en la llista dels més venuts. Així, les 
llibreries aposten per l'últim premi Sant Jordi, 'Sayonara 
Barcelona', de Joaquim Pijoan, o el Premi Llibreter 2006, 'El 
quinto en discordia', de Robertson Davies, recentment 
traduït al català ('El cinquè en joc'). Els guanyadors de les 
diverses edicions dels premis Planeta, les novel•les de Paul 
Auster i llibres mediàtics com ara el del popular 'Polònia' de 
TV3 completen la llista d'apostes de les llibreries 
consultades per elaborar aquesta informació, que han estat 
La Casa del Llibre, Laie i Catalònia. 
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El Parlament demana unit que
València pugui rebre TV-3

DEBAT SOBRE LA POLÍTICA COMUNICATIVA DE LA GENERALITAT

b

MARC ANDREU
BARCELONA

CiU posa ERC en un
mal pas al culpar dels
problemes d’emissió
l’exministre Montilla

E
l Govern català ha de fer les
gestions necessàries davant
la Generalitat Valenciana
perquè TV-3 es pugui seguir

veient a València i, en reciprocitat,
les emissions del Canal 9 valencià es
rebin a Catalunya. Així ho va apro-
var ahir per unanimitat el Parla-
ment com a tercer punt d’una mo-
ció transaccionada sobre la política
informativa presentada per CiU
amb la intenció de desgastar el Go-
vern. Potser per això en el conjunt
del debat només hi van assistir dos
consellers: els de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal, i
de Justícia, Montserrat Tura.

Mentre penja sobre TV-3 l’ame-
naça del president valencià, el popu-
lar Francisco Camps, de tancar les
emissions de la televisió catalana a
València, la moció del Parlament re-
colza la tasca desenvolupada per Ac-
ció Cultural del País Valencià en les

dues últimes dècades en favor de la
recepció «dels canals de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) al País Valencià».

El Partit Popular i Ciutadans-Par-
tit de la Ciutadania van votar en
contra d’aquest punt, així com d’un
altre que afirma que s’ha de «preser-
var i potenciar l’existència de l’espai
comú de cultura, llengua i comuni-
cació de tots els territoris de parla
catalana». Amb tot, durant el debat,
el PP i Ciutadans ja van donar mos-
tres de la sensibilitat que després es
va traduir en la unanimitat favora-
ble a la reciprocitat d’emissió entre
TV-3 i Canal 9.

Tothom va reconèixer les gestions
que el conseller de Cultura, Joan Ma-
nuel Tresserras, fa sobre aquest te-
ma. A més, el popular Daniel Sirera
va dir que el seu grup està mediant
davant del PP valencià. I Albert Rive-
ra, de Ciutadans, va argumentar que
qualsevol televisió autonòmica
s’hauria de veure a tot Espanya.

ERC NO CAU A LA TRAMPA DE CIU / El
tripartit va rebutjar, en canvi, la
part de la moció presentada per CiU
que culpava José Montilla de l’ame-
naça que penja sobre TV-3. En con-
cret, s’al.ludia a la seva etapa com a

ministre d’Indústria, quan es va con-
cedir a La Sexta la freqüència
analògica per la qual emetia TV-3 a
València i, a canvi, es va oferir a la
CCRTV els canals 55 i 47 de la TDT.

El convergent Oriol Pujol va recla-
mar «fer les gestions necessàries da-

vant el ministeri» per fer complir
aquest acord, en termes semblants a
una resolució votada pel consell na-
cional d’ERC el 24 de març. Després
de denunciar la instrumentalitza-
ció, els republicans no van caure a la
trampa de votar amb CiU.H

RICARD CUGAT

33 Vendrell (ERC) parla amb Antonio Bolaño, ahir al Parlament.

El tripartit fa pinya
amb el director
de comunicació
del president

33 En el mateix debat de política
comunicativa que va aprovar de-
fensar TV-3 a València, el PSC,
ERC i ICV-EUiA van rebutjar la
reprovació del director de comu-
nicació de Presidència, Antonio
Bolaño. CiU va demanar la seva
dimissió arran de les pressions
del col.laborador del president
Montilla a un periodista, per les
quals després es va disculpar.

33 Tots els grups –fins i tot el
PP i Ciutadans, que van votar a
favor del cessament de Bolaño–
van criticar que CiU barregés
aquesta reprovació amb el debat
de TV-3. El tripartit, a més, va
al.legar que un «episodi puntual»
no es podia prendre com a re-
ferència de la política comunica-
tiva del Govern. CiU va proposar
que la votació sobre Bolaño fos
secreta, però la negativa en bloc
del tripartit ho va impedir.
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Menys esperes per
agafar el Nitbús
| Es millora a 20 minuts la freqüència de les vigílies
de feiners | L’ús de l’autobús nocturn puja un 6,1%

Q.T.
BARCELONA

Només una setmana des-
prés de l’inici de la prova
pilot del metro nocturn, el
seu principal competidor, el
Nitbús, augmenta des
d’ahir la seva freqüència de
pas totes les nits de dies fei-
ners. Les disset línies de
bus nocturn passaran a
tenir ara la mateixa fre-
qüència de 20 minuts que
tenen les nits de dijous, di-
vendres i dissabte. El reforç
del transport nocturn, rei-
vindicat des de fa temps per
sindicats, associacions i
usuaris, arriba just quan
falta només un mes per a
les eleccions municipals.

L’Entitat del Transport
de l’Àrea Metropolitana es-
pera que l’extensió de l’aug-
ment de freqüències a tots
els dies de la setmana tingui
la mateixa resposta que a
les vigílies de festius. Amb
el pas de trenta a vint mi-
nuts de freqüència des del
mes de novembre fins ara
s’ha aconseguit un incre-
ment entre el 10% i el 15%
de passatgers.

En conjunt, l’ocupació
dels autobusos grocs se-
gueix una tendència crei-

xent. Durant l’any 2006 en
van transportar 4,4 mili-
ons, cosa que representa un
increment del 6,1% respec-
te al 2005. Aquestes dades
ratifiquen la tendència a
l’alça d’aquest tipus de
transport els últims anys.

Diferent percepció
Tot i aquest creixement sos-
tingut, el cert és que l’ús del
Nitbús encara no ha acabat
de quallar entre els usuaris.
La dificultat per memorit-
zar els recorreguts és el
principal handicap entre els
qui volen desplaçar-se per la
ciutat de Barcelona. En
canvi, aquest transport és
més apreciat pels residents
en altres indrets de l’àrea
metropolitana que es des-
placen a la capital per mo-
tius lúdics o de feina. En
total, les 17 línies de Nitbus
donen servei a 18 munici-
pis. El servei arriba fins a
Tiana, al nord, i fins a Gavà,
al sud. Són 400 quilòmetres
de recorregut amb unes
1.200 parades.

Entre els usuaris, la ma-
joria són homes, un 56%, i
la mitjana d’edat és de
només 32 anys. La majoria
dels passatgers de menys
de 22 anys que l’utilitzen ho

fan per anar de festa, men-
tre que s’incrementa l’edat
dels usuaris quan aquests
són treballadors que el fan
servir per desplaçar-se per
motius laborals. ■ Amb l’augment de freqüències es pretén millorar l’ús del Nitbús ■ CRISTINA CALDERER

TRANSPORTS

Badalona farà una
llista d’esquerdes

| L’Ajuntament
només té constància
d’una queixa oficial
per les obres de la L2

Jordi Alcover
BADALONA

L’Ajuntament Badalona va
donar a conèixer ahir que
només ha rebut una queixa
d’un veí del barri del Pro-
grés, a qui ha aparegut una
esquerda atribuïble a les
obres de la L2 del metro.
L’arquitecte municipal Jos-
ep Maria Massot va assegu-
rar que no cal témer per la
seguretat de cap edifici,
però va trobar raonable
pensar que en un carrer de
cases antigues com el de
Francesc Macià pugui apa-
rèixer alguna fissura. En
aquest sentit, va instar els
veïns a comunicar a l’Ajun-
tament qualsevol esquerda
que pugui ser atribuïble a

les perforacions del metro.
L’Ajuntament també es

va queixar del retard de la
conselleria de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques a
l’hora de facilitar els infor-
mes d’unes inspeccions prè-
vies que va executar GISA
per avaluar l’estat dels edi-
ficis abans de les obres. Se-
gons el consistori, governat
per la socialista Maite Ar-
qué, el fet que els informes
no haguessin arribat fins di-
mecres va contribuir a
l’alarma d’alguns veïns en
detectar fissures en parets
dels seus comerços.

El consistori també va la-
mentar el retard acumulat
de les obres de més de mig
any. L’arquitecte Massot va
atribuir un 80% de culpa a
les companyies de gas i elec-
tricitat que són les encarre-
gades d’informar els tècnics
de les obres sobre quines
connexions de serveis hi ha
sota terra. ■



JORDI BALLÓ

A
unque no seamos muy amigos de los aniversarios, anote-
mos que hace cincuenta años Barthes publicó un libro
esencial, Mythologies, donde recogía sus artículos de Let-
tres nouvelles. La obra nunca sería vista como una recopi-

lación sino como mucho más, como una propuesta sarcástica a par-
tir de microanálisis de fenómenos culturales, entendiendo como
tales el teatro de Racine, el Citroën DS o un combate de lucha libre
como gesto supremo de la ficción ritual. Lo que hizo Barthes fue
proponernos un modelo para armar, una actitud ante la cultura
como representación de la naturaleza que se presentaba como ino-
cente y que el autor diseccionó cual obstinado forense: vivíamos en
el imperio de los signos y no había mejor denuncia que desmontar-
los, leerlos, aclararlos y volverlos a presentar desnudos de todo su
oropel, de aquello que los convertía en pequeña mitología.

Cincuenta años después estamos tan metidos en este imperio
que lo único que debemos añadir es que el sistema ha aprendido
tanto de sí mismo que se vanagloria de conocer todos sus detalles,
con lo que se siente capaz de engañar sabiendo que engaña y que el
que lo recibe también lo sabe. Una muestra la tenemos en las sucesi-
vas puestas en escena cruzadas de los soldados detenidos en Irán y
luego devueltos a casa: hemos asistido a un episodio más de la gue-
rra de imágenes entre Oriente y Occidente, uno con sus mapas de
fondo, otros con la bandera, intentando administrar la batalla por
la opinión, sin convicción. Como en la lucha libre de Barthes, una
parte y la otra sabían que era un juego de ficción.

Ante esta desfachatez cabe preguntarse por el sentido actual de
indagar en los signos visibles de este tipo de representación. ¿Qué
puede doler si se desmenuza un acto de representación que ya no se
pretende inocente sino como resultado de la propia estrategia co-
municativa? ¿Qué sentido puede tener ahora demostrar que un
anuncio publicitario manipula, si esta manipulación ya ha pasado
a formar parte del acervo arrogante, y a veces irónico, de los pro-
pios publicistas? Sin embargo, la inspiración de las Mythologies

sigue mostrándose fértil, y creo
que incluso útil, ante aquellos fe-
nómenos que se parapetan en la
oscuridad de la luz radiante. Fenó-
menos que piensan que todo el
mundo acepta las reglas del juego
y que han llevado su desfachatez
hasta olvidar el factor humano
del receptor, su capacidad crítica.
Las fotos de Abu Graib fueron un
caso extremo y revelador, al crear
un monstruo fruto de cruzar algo
tan inocente como las fotos de fa-

milia con la evidencia de la humillación, la tortura y la muerte.
La conciencia de que, tras una representación, se esconde un se-

creto revelador se debe a la única obra que añade algo a la propues-
ta de las Mythologies: el filme Blow up. No basta con saber que
nada es inocente, sino que al indagar y encontrar aquello que se
quiere esconder, el sistema de representación salta por los aires.
Como en el filme de Antonioni, y en el cuento de Cortázar que lo
inspiró, siempre hay un detalle oculto a la primera vista que acaba
demostrando las intenciones. Por eso es importante observar cómo
todo se instala con la máxima voluntad de control, como esos direc-
tos por televisión que se preparan al detalle, sabiendo que, pese a
todo, siempre quedará un cadáver escondido entre la maleza.c

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Tratar de burlar
lo máximo posible a los censores chi-
nos y escenificar la más compleja
creación operística de la historia.
Ahí es nada los retos que afrontará
en breve La Fura del Baus, quizá los
mayores de sus 28 años de historia.

La lucha contra la censura china
comenzará en unos días, cuando el
equipo dirigido por Jürgen Müller
–uno de los seis integrantes de La Fu-
ra– viaje a Pekín para ultimar el es-

treno mundial, el 1 de mayo, de Im-
perium, espectáculo que trata de re-
cuperar el lenguaje furero inicial,
primigenio (espectadores en movi-
miento, multidisciplinaridad, pre-
dominio del cuerpo, de lo físico...).
Les esperan los funcionarios, que ya
les han advertido de viva voz y en
repetidos e-mails que no admitirán
desnudos ni violencia gratuita.

El primer asunto no es problemá-
tico. Los pechos de las ocho mujeres
que interpretan la pieza –es el pri-
mer montaje furero sólo con fémi-
nas–, que se lucirán ampliamente
en Europa y Sudamérica, serán con-
venientemente cubiertos en Pekín,
pero el segundo asunto es bastante
más problemático: la violencia es
un elemento central en Imperium,
que empieza con un atentado terro-
rista con quince mochilas bomba

Un ensayo del montaje Imperium, que se estrenará el 1 de mayo en Pekín, donde se eliminarán los desnudos

La ‘Tetralogía’ e ‘Imperium’,
dos grandes retos para La Fura

SIEMPRE HAY

un detalle oculto

a primera vista que

acaba mostrando

las intenciones

TEATRO. Àlex Ollé prepara
un montaje de texto –al estilo
de su Metamorfosis–
inspirado en el caso de los
terroristas chechenos que
secuestraron el público de un
teatro moscovita con trágicas
consecuencias. Podrían
coproducirlo el TNC y el
Centro Dramático Nacional

ÓPERA. Pep Gatell dirigirá
en Las Palmas la “ópera
guanche” La hija del cielo

EVENTOS. La Fura
organizará montajes para
inaugurar un festival en
Singapur y el teatro de Sevilla
que gestionará la SGAE

Continúa en la página siguiente

El imperio de los signos

LA FURA DELS BAUS

Otros proyectos
n El grupo catalán

estudia cómo burlar la

censura china, que les

exige que no aparezcan

desnudos ni violencia

en Imperium
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El presidente del IEC cree que el nuevo 'Diccionari' es 
la "expresión más alta" de la lengua catalana  
 
El presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
Salvador Giner, aseguró hoy que la segunda edición del 
'Diccionari de la llengua catalana' es la "expresión más alta" 
de esta lengua, "corazón de nuestra cultura e identidad".  
 
Durante la presentación del diccionario esta tarde a los 
profesionales y escritores y coincidiendo con el día que ya 
es posible consultarlo en línea, Giner subrayó que la lengua 
es "una característica diferencial y decisiva" para   
el pueblo catalán y es "capital para la definición, 
permanencia y prosperidad de la nación".  
 
Salvador Giner concluyó que "quitándonos la lengua 
catalana, dejaremos de existir. Socavándola, 
comenzaremos a dejar de ser y ser, ciertamente, otra cosa, 
otro país".  
 
La segunda edición del 'Diccionari de la llengua catalana', 
con 69.988 entradas, ha incorporado 2.422 entradas más 
que en la primera, publicada en 1995, y se ha posicionado 
en el primer lugar de las listas de libros más vendidos en 
catalán.  
   
 



Con una tirada inicial de 30 mil
ejemplares, anda ya en librerías la
segunda edición del ‘Diccionari’
del Institut d'Estudis Catalans, que
se está convirtiendo en best seller.
Doce años después del tomo
originario, el nuevo IEC viene con
2.422 voces nuevas, y da rango
normativo a palabras o
expresiones como ‘zàping’,
‘discjòquei’, ‘bala perduda”,
‘pizzer’, ‘pírcing’, ‘xat’, ‘aiatol·là’,
‘xador’, ‘internauta’, ‘ràfting’,
‘homofòbia’ o ‘clicar’. Desde ya, si
buscamos ‘cabró’ sabremos que
es “una persona que fa males

jugades”, y si ‘morrejar’, “besar a
algú a la boca perllongadament”.
Los expertos en fin han tenido en
cuenta la lengua de la calle, pero
sin pasarse, celosos de que no se
pierdan las esencias genuinas. La
obra suma ahora 69.988 artículos
y resulta una herramienta
indispensable para cualquiera que
desee expresarse correctamente
en catalán. Por otra parte, el nuevo
‘Diccionari’ puede leerse (tal com
proponía Salvador Espriu) como
un libro cualesquiera, disfrutando
de las palabras en sí mismas y de
su polisemia.

El ‘Diccionari’, ya un best seller

Diccionari
de la Llengua
Catalana
IEC, 1.762 PÁGS.,
67 EUROS
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SERGIO VILA-SANJUÁN
Cuando quien esto firma era estudiante
solía trabajar, durante las Navidades y
en el Dia del Libro, en el que entonces
era un importante establecimiento del
paseo de Gràcia, la librería Argos, que
había sido fundada por el escritor Igna-
cio Agustí y regía con mano de hierro la
infatigable Núria. Aquellas eran, siem-
pre, unas horas fascinantes que de tanto
en tanto ofrecían un momento especial-
mente creativo: cuando un cliente se
acercaba con una idea entre vaga y com-
plicada en la cabeza (“me gustaría una
novela de aventuras que transcurra en

algún lugar con mar”, “¿tienen algún li-
bro con argumento romántico pero que
también recoja historias de humor?”) y
a partir de su indicación uno tenía que
encontrar el volumen que se ajustara a
lo que quería y luego inspirarle bastan-
te confianza para que lo comprara. Y ése
era un instante de gran satisfacción.

Quienes elaboramos suplementos
culturales a menudo nos vemos como
una especie de libreros delegados. Entre
nuestros retos figura el de ofrecer una
información lo bastante amplia para ser-
vir de base a aquellos que quieren com-
prar un libro pero aún no tienen decidi-
da su opción. En ocasiones especiales,
como las de este especial Sant Jordi, el
panorama es más amplio y a la vez más
sintético del que se propone habitual-
mente: una selección de las obras más
destacadas de los últimos meses cuya si-
nopsis ha realizado Carles Barba con su
habitual pulcritud y agudeza.

Como ante todo paisaje general, re-
sulta casi imposible no distinguir algu-
nas tendencias que se dibujan entre la
magnitud de la oferta. Digamos, por
ejemplo, que en el terreno de la narrati-
va extranjera sube el género del neofolle-

tón literario con personajes bigger than
life: novelones cargados de incidentes, a
veces truculentos, que dan una vuelca
de tuerca postmoderna a las fórmulas
decimonónicas, como la Historia de un
amor maravilloso de Carl-Johan Vall-
gren o El cuento número trece de Diane
Setterfield. Se mantiene, entre tanto. el
prestigio centroeuropeo (La hermana
de Sándor Márai, El retorno de Filip Lati-
novicz, de Miroslav Krleza) junto al eso-
terismo aún rampante en la narrativa
de consumo (El evangelio según Judas Is-
cariote. de Archer y Moloney, con corre-
latos hispanos como El enigma Gaudí,

de Esteban Martín y Andreu Carranza).
La narrativa en catalán atraviesa un

momento de potencia (las últimas obras
de Martí Domínguez, Valentí Puig o Al-
bert Roig lo atestiguan) mientras el cam-
po de la novela en español aparece mar-
cado por el aniversario de Cien años de
soledad y el relevo generacional en cla-
ve metaliterario y pop que señala Noci-
lla dream, de Agustín Fernández Mallo.

En no-ficción cabe celebrar varios
ejemplos excepcionales de ensayo cultu-
ral: el autobiográfico de Mauricio Wie-

senthal con El esnobismo de las golonri-
nas. El de historia del libro de Philipp
Blom sobre la Encyclopédie de Diderot y
D'Alambert. Y el retrato de todo un ám-
bito histórico-geográfico por August Ra-
fanell en La il·lusió occitana.

Una de las formas en que nuestra épo-
ca se entiende a sí misma es mediante la
combinación de psicología y lo que se ha
venido a llamar desarrollo personal y

autoayuda. El alma está en el cerebro, de
Eduard Punset, De cuerpo y alma de Bo-
ris Cyrulnik, La autoestima, de Luis Ro-
jas Marcos, o Els secrets de la felicitat de
Sebastià Serrano inciden en este terre-
no. Al tiempo que Fernando Savater se
enfrenta a La vida eterna.

No nos despegamos de la guerra ci-
vil: El corazon helado de Almudena
Grandes, El silenci de les campanes de
Jordi Alberti, Idealistes sota les bales de
Paul Preston... En cuanto al periodo que
siguió, es indispensable consultar Los se-
cretos del franquismo, de Eduardo Mar-
tín de Pozuelo.

Preocupa, cosa lógica tras los meses
que hemos pasado, el cambio climático:
ver Una verdad incómoda, de Al Gore, o
La venganza de la Tierra, de James Lo-
velock. En el capítulo de grandes recupe-
raciones. destaca el Boswell de Acantila-
do. Y el diccionari del IEC se ha converti-
do en un best seller reseñable.

El 23 de abril es el día de las librerías:
un librero que quiere conservar el ano-
nimato nos ofrece su personal apuesta
para estas fechas. Y no muy lejos de la
desaparecida librería Argos, también

en el corazón de Barcelona, se alzaba y
afortunadamente sigue alzándose otra
librería, que tras cambiar de nombre re-
cuperó el de Catalònia. En las páginas fi-
nales de este suplemento Daniel Váz-
quez Sallés reconstruye su historia de
espacio veterano, a través del que puede
reconstruirse una parte significativa de
la historia de Barcelona, y de la historia
cultural de Catalunya. |
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El neofolletón literario, el ensayo cultural,
los libros sobre el cambio climático y las
indagaciones sobre el alma están de moda

Panorama para Sant Jordi En las páginas siguientes este suplemento
propone un amplio recorrido por las novedades editoriales, en los distintos
géneros, a cargo de Carles Barba. Y con fotografías de Jordi Oliver

Libros y librerías

El rito de la
adquisición del
libro llega un año
más a su gran cita
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El presidente del IEC cree que el nuevo 'Diccionari' es 
la "expresión más alta" de la lengua catalana 
    
   El presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
Salvador Giner, aseguró hoy que la segunda edición del 
'Diccionari de la llengua catalana' es la "expresión más alta" 
de esta lengua, "corazón de nuestra cultura e identidad". 
 
   Durante la presentación del diccionario esta tarde a los 
profesionales y escritores y coincidiendo con el día que ya 
es posible consultarlo en línea, Giner subrayó que la lengua 
es "una característica diferencial y decisiva" para el pueblo 
catalán y es "capital para la definición, permanencia y 
prosperidad de la nación". 
 
   Salvador Giner concluyó que "quitándonos la lengua 
catalana, dejaremos de existir. Socavándola, 
comenzaremos a dejar de ser y ser, ciertamente, otra cosa, 
otro país". 
 
   La segunda edición del 'Diccionari de la llengua catalana', 
con 69.988 entradas, ha incorporado 2.422 entradas más 
que en la primera, publicada en 1995, y se ha posicionado 
en el primer lugar de las listas de libros más vendidos en 
catalán. 
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El nou DIEC ja es pot consultar en línia 
 
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) presenta aquest 
dimecres la segona edició del seu Diccionari de la llengua 
catalana (DIEC2), el diccionari normatiu del català, en un 
acte reservat als professionals de la llengua. Aquest 
presentació que es fa dues setmanes després que el llibre 
sortís a la venda, coincideix amb el dia que ja es podrà la 
segona edició a la web de l'Institut d'Estudis Catalans, 
que fins ara encara oferia la primera edició, del 1995. 
 
En la sessió hi intervindran Salvador Giner, president de 
l’IEC; Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica 
de l’Institut, i Joaquim Rafel, director de les Oficines 
Lexicogràfiques de l’IEC. Els responsables de l’IEC volen 
explicar directament als professionals implicats en l’estudi o 
en l’ús de la llengua, així com als escriptors, que intervenen 
de manera decisiva a crear-la i renovar-la, com s’ha 
efectuat la segona edició del DIEC i quins són els continguts 
i les aportacions més destacades. 
 
El DIEC2, que incorpora 3.213 articles nous i en suprimeix 
791 de la primera edició, publicada l'any 1995, es va posar 
a la venda el 29 de març passat i ja s'ha posicionat en el 
primer lloc de les llistes de llibres més venuts en català, 
segons diversos mitjans de comunicació. Està previst que, 
durant les pròximes setmanes, el DIEC2 es lliuri a 
autoritats dels altres territoris de llengua i cultura 
catalanes, així com a les altres tres acadèmies de la llengua 
existents a l'Estat espanyol: la basca, l'espanyola i la 
gallega. 



EFE       18/04/2007 

Presenten una segona edició diccionari IEC a 
professionals i escriptors 
 
Barcelona, 18 abr. (EFE).- La segona edició del Diccionari 
de la Llengua catalana, auspiciada per l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), ha estat presentada avui als professionals 
de la llengua i als escriptors, coincidint amb el dia en que ja 
es pot consultar en línia a través de la pàgina d'internet 
www.iec.cat. 
 
L'acte ha comptat amb la intervenció del president de l'IEC, 
Salvador Giner; el president de la Secció Filològica d'aquest 
organisme, Joan Martí; el director de les Oficines 
Lexicogràfiques de l'IEC, Joaquim Rafel; el director general 
del grup Enciclopèdia Catalana, Albert Pèlach, i el director 
general del Grup 62, Xavier Mallafrè. 
 
Salvador Giner ha subratllat que la llengua "és el tret 
distintiu i decisiu del nostre poble, bàsic per a la definició, 
la permanència, la prosperitat i el devenir de la nació", ha 
informat l'IEC en un comunicat. 
 
En referència a la nova edició de l'obra de consulta, Giner 
ha destacat que la llengua catalana té "en el Diccionari 
normatiu la seva expressió més alta". 
 
El nou diccionari, que es va posar a la venda el passat 29 
de març, incorpora 3.213 articles nous i suprimeix 791 de 
la primera edició, publicada el 1995. 
 
D'altra banda, està previst que durant les pròximes 
setmanes el nou volum s'enviï a autoritats d'altres territoris 
de llengua i cultura catalanes, així com a altres tres 
acadèmies de llengua existents a l'Estat: l'espanyola, la 
basca i la gallega. EFE 
 

www.iec.cat


Diario Directo    18/04/2007 

El presidente del IEC cree que el nuevo 'Diccionari' es 
la "expresión más alta" de la lengua catalana 
 
El presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
Salvador Giner, aseguró hoy que la segunda edición del 
'Diccionari de la llengua catalana' es la "expresión más alta" 
de esta lengua, "corazón de nuestra cultura e identidad". 
 
Durante la presentación del diccionario esta tarde a los 
profesionales y escritores y coincidiendo con el día que ya 
es posible consultarlo en línea, Giner subrayó que la lengua 
es "una característica diferencial y decisiva" para el pueblo 
catalán y es "capital para la definición, permanencia y 
prosperidad de la nación". 
 
Salvador Giner concluyó que "quitándonos la lengua 
catalana, dejaremos de existir. Socavándola, 
comenzaremos a dejar de ser y ser, ciertamente, otra cosa, 
otro país". 
 
La segunda edición del 'Diccionari de la llengua catalana', 
con 69.988 entradas, ha incorporado 2.422 entradas más 
que en la primera, publicada en 1995, y se ha posicionado 
en el primer lugar de las listas de libros más vendidos en 
catalán. 
 



       


   
   
  
   

   
    
   
   
   
     
    
   
   
   
    
    
   
   
   


 
   
  
   
     
     
     
   
     
    
   
    
    
   
  

 
  
   
 
   
    

   
    
   
    
    
    
    
   
     
    






 





    
    
    
    
  
   
    
      
  
   

    
  
   
    
  
 
     
    
   
     
   
      
  
    
  
   

   
    
  
     
    
  
 
   

   
    
 
   
    
    
   
     
   
    
  
    
    
    
   

   
    
   
  
    
  
  
    

       
        




   
    
    
   
  
   
   
     
     
  
   

    
      
   
    

    
   
   
      
    
   
    
   
    
  
     
    
   
  
  
   

     
     

     
    
    
   
   
  

    
   
    
  
    
     
   
    
    
    
    
    

     
   
   
  
   

    
    
   
   
     
  
   
    
    
     
    
    
 

                   

 

 

     
     
  
    
      
      
   

    
    

    
      

     
    
    
     
   
     
      
        
    
     
    

    
     

      
       
       
   
     
    
     
        
       
   
    
   
    

  
   
   
  
  
   



ACN       18/04/2007 

La segona edició del Diccionari de l'Institut d'Estudis 
Catalans es pot consultar en línia  
 
Girona.- L'Institut d'Estudis Catalans ha posat en línia la 
segona edició del diccionari normatiu al seu web, que fins 
ara oferia la del 1995. Des d'aquest dimecres, el disseny 
està totalment renovat i ofereix una consulta avançada que 
permet acotar les recerques. El nou web conté els 3.213 
articles nous i en suprimeix 791 igual que l'edició impresa. 
L'adreça és http://dlc.iec.cat/. 

http://dlc.iec.cat/


La Vanguardia - Vivir     18/04/2007 
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La nova edició del DIEC i les memòries de Pere 
Casaldàliga i Günter Grass, entre les apostes 
d'Edicions 62 per a Sant Jordi  
 
 
 
Barcelona.- La no ficció protagonitzarà algunes de les 
principals novetats literàries d'Edicions 62 per a aquest 
Sant Jordi. Entre les apostes de l'editorial per a aquesta 
data destaquen la nova edició del Diccionari de la Llengua 
Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), 
l'autobiografia 'Una vida enmig del poble. Biografies i 
memòries', de Pere Casaldàliga, i la traducció al català de la 
polèmica autobiografia de l'alemany Günter Grass, 'Tot 
pelant la ceba'. 
 
Entre les obres de referència, el més destacat d'aquest 
Sant Jordi serà sens dubte la nova edició del Diccionari de 
la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest 
nou volum conté 488 articles nous referents a la 
nomenclatura, revisió de categories gramaticals, revisió i 
addició d'exemples, i accepcions, revisió del lèxic 
especialitzat i actualització de les definicions.  
 
Aquesta segona edició del DIEC pretén actualitzar el català, 
respectant l'estructura general i el model de llengua 
utilitzada per Pompeu Fabra l'any 1932, quan va publicar el 
Diccionari general de la llengua catalana (DGLC). Aquesta 
segona edició conté 2.422 paraules noves, com són 'ingo', 
'zàping' i 'sommelier', d'un total de gairebé 70.000.  
 
Les 1.840 pàgines del diccionari recullen paraules que a 
partir d'ara ja estan reconegudes per la normativa, com són 
'lífting', 'pica-pica', 'pírcing' o 'progre' i d'altres procedents 
d'un lèxic anomenat especialitat, com són 'internauta', 
'tsunami', 'píxel' o 'càsting', que han estat supervisats per 
117 experts.  
 
Pel que fa a les autobiografies, una de les apostes 
d'Edicions 62 per a aquest Sant Jordi serà 'Una vida enmig 
del poble', un recopilatori en català dels tres llibres que el 



ACN      17/04/2007 

bisbe Pere Casaldàliga ha escrit i que narren les seves 
experiències des de la seva infància fins a l'any 1983.  
 
Es tracta de 'Yo creo en la justicia y en la esperanza. El 
credo ha dado sentido a mi vida', 'En rebelde fidelidad. 
Diario 1977.1983' i 'La muerte que da sentido a mi credo. 
Diario 1975-1977', tots tres publicats durant els anys 70 i 
80 per l'editorial Desclée de Brower de Bilbao.  
 
Una altra autobiografia destacada entre les apostes 
d'Edicions 62 per a Sant Jordi serà 'Tot pelant la ceba', la 
traducció al català de la polèmica autobiografia de 
l'escriptor alemany Günter Grass, 'Beim Haeuten der 
Zwiebel'. L'obra, que es troba a les llibreries des del 12 
d'abril, va quedar pràcticament esgotada el dia que va 
sorgir al mercat en Alemanya, l'any passat, ja que en ella 
Grass revela per primera vegada que en la seva joventut va 
participar uns mesos en les SS nazis.  
 
Dies abans de la publicació de l'obra, Grass va anunciar en 
una entrevista que el llibre parlava per primer cop del 
període que va passar en aquest cos hitlerià, quan tenia 17 
anys, poc abans del fi de la Segona Guerra Mundial. 
Aquesta confessió va desencadenar un gran escàndol a 
Alemanya, ja que fins llavors les biografies de Grass 
explicaven que havia servit a l'exèrcit com a auxiliar 
d'artilleria.  
 
Les apostes de l'editorial inclouen encara una altra obra de 
caire autobiogràfic, 'Petites memòries', de José Saramago. 
El portuguès hi recupera el seu passat més llunyà per 
mostrar les seves arrels i la seva formació com a persona, 
repassant els seus humils orígens rurals.  
 
Tanca la llista d'apostes de no ficció l'últim llibre del 
periodista Joan Barril, 'Sobre l'amor', s un catàleg 
d'emocions, situacions i experiències compartides que 
expressen les mil cares del sentiment més universal.  
 
Grans noms de ficció  
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Pel que fa a la ficció, Edicions 62 compta per a aquest Sant 
jordi amb una aposta segura, Paul Auster, amb una de les 
seves novel·les més suggeridores: 'Vatges per 
l'Scriptorium', on condensa tot el seu univers literari per fer 
dialogar ficció i realitat.  
 
Un altre nom consolidat que figura entre les apostes de 
l'editorial és el John Le Carre amb 'La cançó dels 
missioners', una novel·la realista de denúncia que esbossa 
un paradigma del fracàs cíclic al Congo, així com un 
qüestionament a la consciència de les persones que se'n 
beneficien.  
 
D'altra banda, les trames religioses que tant d'èxit van tenir 
amb 'El Codi Da Vinci' o 'L'església del mar' tornaran, en 
aquest cas amb Montserrat com a escenari, de la mà de 
Francesc Miralles, amb 'El Quart Reich'.  
 
  
 



EFE      17/04/2007 

La segona edició diccionari IEC es presenta demà a 
professionals llengua 
 
Barcelona, 17 abr. (EFE).- La segona edició del Diccionari 
de la Llengua catalana, auspiciada per l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), es presentarà demà a diferents 
professionals de la llengua com correctors, professors, 
assessors lingüístics o escriptors, segons un comunicat fet 
públic avui. 
 
La presentació serà a l'auditori de la Casa Convalescència 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, al recinte de 
l'Hospital de Sant Pau, en una sessió en la qual intervindran 
el president de l'IEC, Salvador Giner; el president de la 
Secció Filològica d'aquest organisme, Joan Martí, i del 
director de les Oficines Lexicogràfiques de l'IEC, Joaquim 
Rafel. 
 
Coincidint amb aquesta presentació, l'Institut informa que 
demà ja podrà consultar-se en línia aquest diccionari, a 
través de la pàgina d'internet www.iec.cat. 
 
El nou diccionari, que es va posar a la venda el passat 29 
de març, incorpora 3.213 articles nous i suprimeix 791 de 
la primera edició, publicada el 1995. 
 
D'una altra banda, està previst que durant les pròximes 
setmanes el nou volum s'enviï a autoritats d'altres territoris 
de llengua i cultura catalanes, així com a altres tres 
acadèmies de llengua existents a l'Estat: l'espanyola, la 
basca i la gallega. EFE. 
 

www.iec.cat


Bondia.org      16/04/2007 

El Sant Jordi es prepara per acollir un bon nombre de 
títols per Anna Jiménez.  
 
Falta una setmana per a Sant Jordi i les presentacions de 
llibres andorrans se succeiran durant aquests dies. Tot a 
punt per deixar empremta nacional, i la majoria de 
publicacions amb premi sota el braç, als estants dilluns que 
ve. La setmana passada va ser el premiat amb el Ramon 
Llull, Gabriel Janer Manila, que va presentar la seva obra 
Tigres al públic andorrà. I avui ho faran el mateix Vicent 
Fausto i Maurici Bellmunt, tots dos escriptors guardonats en 
la Nit Literària. Fausto, que es va endur el premi Sant 
Carles Borromeu, parlarà d’Això va anar així, i Bellmunt, 
sobre El cuc, premi Meritxell d’historieta gràfica.  
 
Precisament, la Nit Literària deixa molts premiats a les 
diferents categories, i en aquesta línia dijous vinent la Casa 
de la Vall rebrà els autors de La farga Pal. Història d’una 
família andorrana, Albert Pujal i Josefina Lladós, premiats 
amb el premi Principat d’Andorra de recerca històrica, 
concedit pel Consell General.  
 
A banda d’aquestes quatre obres, encara n’hi ha dues més 
premiades durant el 2006 i que continuaran sent un reclam 
per al lector, tot i que no es tracta de novetats. Blau de 
Prússia, d’Albert Villaró, premi Carlemany, i Un pare 
possible, de Lluís Oliván, premi Fiter i Rossell. I no premiat 
però no menys meritori és el llibre del crític literari 
d’Andorra Televisió, Marià Cerqueda, El gust (i les ganes) 
de ser pirinenc, de l’editorial Edicions Salòria, que també 
ocuparà un espai propi. 
 
I pel que fa a les obres acadèmiques, les previsions, segons 
Anna Riberaygua, de la llibreria La Puça, asseguren una 
bona tirada del Diccionari Enciclopèdic d’Andorra, elaborat 
pel periodista Àlvar Valls, i del nou Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 
 
 
Obres en català i castellà 
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Però el panorama literari va més enllà de les fronteres 
andorranes, i Sant Jordi representa un bon mercat per a 
obres que just es publiquen coincidint amb la diada. Pel que 
fa a la llengua catalana, alguns dels títols que es podran 
trobar a les llibreries són Rastres de Sàndal, d’Asha Miró i 
Anna Soler-Pont; El Caníbal, d’Isabel-Clara Simó, i 
Relacions Particulars, de Josep Maria Espinàs. Aquesta 
última és, segons Riberaygua, una les publicacions que pot 
tenir una acollida més bona.  
 
En llengua castellana, i també segons la responsable de la 
llibreria La Puça, sonen dos noms i femenins: Maruja 
Torres, amb Amante en guerra, en què torna a recordar els 
seus viatges a la ciutat de Beirut, i Almudena Grandes, amb 
El corazón helado, en què explica les herències 
sentimentals, ideològiques i materials que va deixar la 
Guerra Civil Espanyola. Planeta i Tusquets són les editorials 
respectives.  
 
L’èxit ineludible dels llibres mediàtics 
 
La televisió és sens dubte el mitjà de comunicació que 
aprofita el Sant Jordi per a la publicació de llibres 
relacionats amb els programes de televisió. Personatges 
mediàtics i populars ocupen també el catàleg de les 
novetats literàries.  
 
Andreu Buenafuente torna amb els seus monòlegs amb el 
llibre Com anava dient.../Como iba diciendo..., sota el 
paraigua de Planeta, editorial que també acapara l’edició de 
Polònia, en què es descobreixen tots els secrets del 
programa televisiu que triomfa a la graella de TV-3 i que 
condueix Toni Soler.  
 
I continuant amb Televisió de Catalunya, i amb Columna 
Edicions, Júlia Otero presenta No em ratllis!, títol que dóna 
nom al programa que presenta.  
 
Finalment, Pepe Rubianes és un altre dels personatges que 
signa una altra obra, Me’n vaig, de l’editorial Ara Llibres. 
 



Qué leer      13/04/2007 
 

 









     

     
    

 

  
    
  
 


     
   
     
    

      
      
       
      
      
      
      
     


     
     
       
     
       
     
     

    
    
      
      
      
     
      
 

    

       
     
       
      
      
     
     
     
     
      
     
     
     
      
      
     
     
     
     
       
      
  

     
     
    
     
    
      
  

      
     
   
    
    
    
     
     
   
      

     
    
    
     
    
    
   

 

  

    
    
     



   
   
    





    
     
   





  
     
     





   
     





  
   
     





   
    
    



  
   
   

    
    
  





   
   
   





  
      
   





    
   
     





  
   
  



 
    
     



    
   





   
     
     

     

 

   
    


  

  
 
  
 



 
   
    
   

 

  
   
   

            
            
             
           
         

    




