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El periodista que va sortir per la finestra

H

A escrit dos llibres i en els dos casos ha
aconseguit encapçalar el rànquing de vendes en català per Sant Jordi. Sense ni tan
sols acostar-se a Barcelona per firmar
exemplars a les casetes del centre de la ciutat en una
data tan assenyalada. L’editorial La Campana, en un exercici de màrqueting, davant la impossibilitat de comptar
amb l’autor suec Jonas Jonasson, que sempre té una excusa per no desplaçar-se, ha donat vida a en Karlsson i
la Nombeko. Són els protagonistes dels seus dos relats:
L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra i L’analfabeta que va salvar un país. La versió castellana va quedar
en aquesta ocasió en segon lloc, darrere de Las tres bodas
de Manolita, d’Almudena Grandes.
Les novel·les de Jonasson s’assemblen en certa manera
a un conte moral, si bé el seu relat esbojarrat, el ritme
frenètic i el sarcasme continu poden despistar el lector.
Jonasson va dir a Xavi Ayén, en una entrevista que es va

publicar al Magazine del 7 d’abril passat, que la seva escriptura, encara que no ho sembli, tendeix a criticar la
societat i la condició humana. Certament, L’avi tractava
del confinament a què la nostra civilització sotmet les
persones grans, arraconant-les i sense consultar-los res.
L’analfabeta és la història d’una jove sense estudis que
neteja latrines a Soweto però que, per una pirueta, acaba
a Estocolm intentant evitar un desastre nuclear juntament amb el rei de Suècia. Una altra vegada un personatge que ningú no valora, que és illetrat però llest,
adquireix tot el protagonisme.
Curiós periodista, Jonasson, que un dia va ser víctima
de dolors i d’estrès. Llavors va vendre la seva productora
i se’n va anar a viure a 4.000
quilòmetres de casa, on va començar a escriure. Jonasson
no va necessitar complir cent
anys per fugir per la finestra.

MINISTRA DE SANITAT

c

La ministra Mato proposa
d’avançar una hora l’emissió dels informatius nocturns i
els programes estrella de televisió perquè els espanyols puguin descansar més i conciliar millor la seva
vida laboral i la personal. VIURE

Jonas Jonasson
ESCRIPTOR

c

L’escriptor suec Jonas Jonasson es va encarnar ahir
en l’actriu Bella Agossou, que va
representar per un dia la protagonista de la seva novel·la, L’analfabeta
que va salvar un
país, triomfadora
ahir a Sant Jordi.
PÀGINA 30

Almudena Grandes

ESCRIPTORA
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INTERNACIONAL

Acord a Palestina

Els palestins, dividits entre el
moviment islàmic Hamàs i la
laica OAP, van acordar ahir formar en les cinc setmanes vinents un govern d’unitat que
convocarà eleccions d’aquí a
abans de sis mesos. PÀGINA 10

EDITORIALS

CULTURA

La celebració a Catalunya de
Sant Jordi, el dia del llibre i de
la rosa; i la bona notícia per al
Barça de la suspensió cautelar
de la sanció que li impedia de
fitxar. PÀGINA 18

Elena Poniatowska dedica el
premi Cervantes “a la multitud
que trenca tanques i desploma
els templets en les desfilades
militars, la que aviat i sense esforç fa fracassar totes les malintencionades polítiques de bon
veïnatge, aquesta massa fosca,
anònima i imprevisible que va
poblant lentament la quadrícula
del nostre continent”. PÀGINA 36

Temes del dia

OPINIÓ

Menyspreu educatiu

Borja de Riquer alerta del perill
que corre l’educació: “Avui és
evident que les autoritats polítiques, i tal vegada una bona part
de les educatives i universitàries, manifesten un escàs interès
per la qualitat de la docència
que s’imparteix atès que no fan
gaire per millorar-la seriosament, ni per avaluar-la... Prova
d’aquest menyspreu és l’afirmació, feta fa uns pocs anys per
una rectora, que ‘és igual fer
classe a 50 alumnes que a 150’”.
PÀGINA 19

POLÍTICA

TENDÈNCIES

Rellevat el cap de la primera
unitat d’intervenció policial pels
incidents que van tancar a
Madrid les marxes per la dignitat. PÀGINA 16

Estudiants en Moviment, Faest i
la Plataforma d’Afectats per les
Taxes convoquen una jornada
de vaga a les universitats per al
8 de maig, PÀG. 27

Relleu policial

Estudiants en lluita

Als pobres de la terra

La crida
del bosc
El cadell d’ós perdut i retornat al bosc a la Val d’Aran
no s’ha retrobat amb la seva
mare, però ja està més tranquil i no ha tornat a acostarse a zones poblades. Si no
apareix la mare, caldrà buscar la manera que la cria
d’ós no es mori, perquè encara és molt petita per viure
sola a la muntanya.

Mirallet, mirallet...
Lupita, Lupita
L’actriu keniana nascuda a
Mèxic Lupita
Nyong’o acaba
de ser nomenada per la revista People la més
bonica de totes.

ESPORTS

Victòria de Valverde

Vuit anys després del seu primer triomf, Alejandro Valverde
va repetir victòria a la Fletxa
Valona, que últimament somriu
al ciclisme espanyol, vencedor
el 2012 (amb Purito Rodríguez),
el 2013 (Dani Moreno) i ahir
amb Valverde. PÀGINA 49
ECONOMIA

Laments tardans

L’exministre d’Indústria al govern Zapatero Miguel Sebastián
lamenta que no va tenir prou
suports per poder punxar a
temps la bombolla que es va
produir en la generació fotovoltaica. PÀGINA 57

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Pilarín Bayés i el senador

Sense xerpes no hi ha Everest

L

a festa de Sant Jordi reuneix escriptors de tota
mena: novel·listes, divulgadors, esportistes, polítics
o estrelles de la tele comparteixen parades al llarg
del dia. On es troben tots alhora és a l’esmorzar que obre
la jornada a l’hotel Regina. Allà és on es fa més evident la
diversitat d’aquesta festa del llibre i la rosa. No tant en els
grupets que es formen –Pedro J. Ramírez xerrava ahir
molt animadament amb Rosa Díez, tots dos autors amb
llibre– com en la foto de grup que es fa després de l’esmorzar. Aleshores sí que es formen curioses parelles de
ball. Per exemple, la que componien la il·lustradora Pilarín Bayés i el polític basc Iñaki Anasagasti, autor del llibre Jarrones chinos. Bayés va explicar al senador que sempre s’ha dedicat a dibuixar, i li va comentar satisfeta que
acaba de publicar amb La Vanguardia una Història de Catalunya amb il·lustracions seves que ha venut desenes de
milers d’exemplars. Anasagasti deia que sí amb cara de
sorpresa.

L’

accident que ha causat més víctimes en un dia a
l’Everest recorda al món que sense xerpes no hi
ha cim. L’allau que fa una setmana va matar 16
persones d’aquest poble de l’Himàlaia ha evidenciat que
la seva feina és clau perquè el 99% dels candidats a coronar la muntanya més alta del món (8.848 m) tinguin alguna possibilitat d’aconseguir-ho. Els xerpes són els encarregats de preparar el terreny instal·lant cordes fixes i escales perquè els seus clients puguin complir el seu somni.
Aquest col·lectiu és l’avançada, es juga la vida per un sou
que donarà menjar a la família durant tot l’any. Molts
han coronat l’Everest dues, tres, deu vegades, no per plaer sinó perquè és el seu modus vivendi. I quan creuen
que ja han estalviat prou abandonen i munten un negoci
menys arriscat. En funció del seu paper a l’Everest cobren per temporada entre 1.500 i gairebé 5.000 euros en
un país, el Nepal, en el qual el salari mitjà s’acosta als
400 euros.

c

La narradora madrilenya
Almudena Grandes va ser
la triomfadora dels més venuts
en castellà en la jornada de Sant
Jordi d’ahir amb la
seva novel·la Las
tres bodas de Manolita, editada per
Tusquets.
PÀGINA 30

Pedro Passos Coelho

PRIMER MINISTRE DE PORTUGAL

c

Portugal recupera el bon
humor. Pedro Passos Coelho (49), el seu president, va celebrar l’èxit del país en la primera
subhasta de deute a
deu anys des del seu
rescat, el 2011. Lisboa va col·locar 750
milions d’euros al
3,57%. PÀGINA 57

Bill de Blasio

ALCALDE DE NOVA YORK

c

El nou cap de la policia de
Nova York, Willian Bratton
–elegit per l’alcalde De Blasio–,
va demanar als ciutadans fotos
amables en companyia de la seva policia. Resposta? Imatges de brutalitat policial copen ara els
tuits. PÀGINA 26

EI web de
E-KONOMIA
Els diners que mouen els tornejos de tennis.
ESTRENOS NOW!
El que cal veure del Festival de
Cinema d’Autor de Barcelona.
VIDEONOTÍCIA
Així funciona el primer temple
taoista de Barcelona.
ENTREVISTA
“Pensar en positiu per superar
el dolor produeix l’efecte contrari”, afirma el psicòleg Giorgio Nardone, que acaba de publicar el llibre Psicotrampas.

