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PEDRO MADUEÑO
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EL DIA DEL LLIBRE

L A CRÒ N ICA
Ignacio Orovio
Barcelona

R

ei, i demà quin llibre
vols...?”
Una parella aban
donava ahir a la nit la
festa prèvia a Sant
Jordi –que La Vanguardia va cele
brar per quarta vegada– amb un
repte per al dia avui: triar algun
dels vora de 86.000 (nous) títols
disponibles al mercat, segons les
últimes dades oficials. Un repte
impossible? Segur que no. El mer
cat, apuntaven alguns editors, està
donant senyals de ressorgiment.
Aquest Sant Jordi dominical de
llarg prefaci, amb la setmana plena
a vessar d’activitats i, ahir, les
primeres cues a les llibreries,
apunta a bones maneres, encara
que el cronista no entreveiés la
resposta de la noia. Ahir els com
pradors avançats de Sant Jordi
portaven a la mà més llibres que en
diades anteriors.

El millor dia
del món

La festa de ‘La Vanguardia’ reuneix
el sector literari la vigília de Sant Jordi
Potser el dia d’avui contindrà les
xifres respecte a anys anteriors,
però el global de Sant Jordi, apun
taven editors i escriptors, superarà
el d’anys anteriors. En català, els
noms més ben situats per arribar a
la part de dalt de la llista dels més
venutssónXavierBoschiPilarRa
hola, amb Nosaltres dos i Rosa de
cendra, respectivament; en caste

llà, la Patria, de Fernando Aram
buru, és el clar favorit; fa setmanes
que ja és a les llistes dels més ve
nuts i ahir li van donar el premi de
la Crítica. Bons avals per recoma
narlos a la lectora.
Tot i que la coincidència de Sant
Jordi i diumenge ha permès una
festa amb un llarg prolegomen, el
tret de sortida formal ja el consti

tueix la festa que La Vanguardia
convoca des del 2014 a l’Hotel Al
ma. El conseller delegat de Pen
guin Random House (PRH), Mar
kus Dohle, va venir a dirli al pre
sident editor de La Vanguardia,
Javier Godó, comte de Godó, a la
seva arribada a l’hotel: “Aquesta és
lagranfestadeSantJordi,lamillor
entrada a la diada, i aquesta festa

potser algun dia serà patrimoni de
lahumanitat,iLaVanguardiatam
bé!”. Amb tota seguretat és exage
rat, però també és cert que sembla
que faci dècades que se celebra
aquesta festa. Perquè si el 2016 hi
havia 604 convidats acreditats
–que van acabar sent entre 700 i
800– aquest any la xifra inicial era
de 672, amb editors, escriptors, pe
riodistes, polítics... i l’actuació de
Los Manolos.
Amésdel’editordeLaVanguar
dia, la seva dona, Marisa Falcó, i
del directiu de PRH, hi van assistir
l’editora de Libros de Vanguardia,
Ana Godó; la consellera delegada
de PRH a Espanya, Núria Cabutí;
el conseller de Cultura, Santi Vila;
el tinent d’alcalde Jaume Collboni
i el primer secretari del PSC, Mi
quel Iceta. També hi van anar els
presidents dels gremis d’editors
d’Espanya, Daniel Fernández, i de
Catalunya, Patrici Tixis; empresa
ris com Luis Conde, Enric Crous,
Pere Ventura i Lluís Bassat; el pre
sident del Cercle del Liceu, Igna
cio García Nieto; el director del
Museu Picasso, Emmanuel Gui
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RICHARD GERE
ACTOR

ELOGIO DE LA SOMBRA
Jorge Luis Borges
“Una recomanació? Dues, millor. El poema Laberinto de Borges
(Elogio de la sombra) i El baró rampant (Italo Calvino)”

FOTOS: MANÉ ESPINOSA, INMA SÁINZ DE BARANDA,
LLIBERT TEIXIDÓ, MIQUEL BENÍTEZ I PEDRO MADUEÑO

Ídols, fans i el centre de l’univers
E L MI RADO R
Llucia Ramis

Un escriptor és, sobretot, un
lector. Admira tant allò que ha
publicat un altre, que té la
rara inquietud de posarse a la
seva altura. Res a veure amb la
competitivitat de trobarse
entre els més venuts. Al con
trari. Els millors vins i caves
no es mesuren segons aquests
paràmetres, sinó per la quali
tat dels brindis que presten. I
aquest brindis pot funcionar
com una conjunció estranya
d’ídols i fans. D’astres de la
literatura.
Més o manco, això és el que
està a punt de passar al jardí
de l’hotel Alma. Són les set del
capvespre quan Fernando
Aramburu arriba amb boina i
bambes. Entraria al top dels
escriptors més ben vestits,
però és que juga amb avantat
ge. La seva filla va estudiar
Disseny i Moda, i juntament
amb la seva dona, controlen

]El novel∙lista Fernando

Aramburu va obtenir ahir
el Premi de la Crítica 2016,
concedit per l’Associació
Espanyola de Crítics Lite
raris, per Patria. En poesia
va ser premiat Fermín
Herrero per Sin ir más
lejos. En català va ser pre
miada la novel∙la de Sebas
tià Perelló Veus al ras i la
Poesia completa de Lluís
Solà. Elkarrekin esnatzeko
ordua (L’hora de desper
tarnos junts), de Kirmen
Uribe, va guanyar en basc.

gon; artistes com JoanPere Vila
decans; editors com Sandra Ollo,
Emili Rosales, Silvia Sesé, Laura
Huerga, Malcolm Otero, Julián
Viñuales, Joaquim Palau, Diana
Hernández, Blanca Rosa Roca, Ju
anCerezo,IsabelObiols,LuisSola

veuen, s’abracen com si fossin
grans amigues que s’haguessin
retrobat després de molts
anys. Totes adoren Siri Hust
vetd. Sanz i Santos no en són
una excepció, “m’encanta
aquesta dona”, han dit. Pala
cio és un ídol entre els adoles
cents per la seva sèrie Won
der, sobre un nin deforme i els

Quim Monzó es
declara fan de Rhodes
per haver estat capaç
d’escriure
‘Instrumental’
seus problemes a l’institut.
Per Sant Jordi, el pol∙len i
l’amor suren a l’aire, i quan
Donna Leon troba James
Rhodes, ja no se separen. Le
on porta una camisa amb
escarabats. Quim Monzó es
declara fan de Rhodes per
haver estat capaç d’escriure
Instrumental, una autobiogra
fia d’abusos i addiccions que

ha commogut un munt de
lectors, inclosa Micaela Bre
que, l’ex d’Andrés Calamaro.
Però bé, aquesta és una altra
història. Monzó té Rhodes
aquí mateix, deixantse foto
grafiar al seu costat. Podria
convidarlo a veure el clàssic,
perquè el pianista britànic
demostrava els seus coneixe
ments de castellà a Twitter
amb un: “Estoy en Barcelona
el domingo, me recomenda
ríais un buen sitio para ver el
MadridBarça, porfi?”. No
obstant això, Monzó és tímid.
Això diu. Encara que s’hagi
agenollat davant de Cristina
Morató, com si s’hi declaràs, i
li hagi fet un petó la mà.
Li comenta a Javier Cercas
que té afectat “el centre de
l’univers”. I com que és autor
de Taula i barra, sap molt bé
que és allà on es conjuga tot. A
la barra, on també hi ha la
guanyadora del Planeta, Dolo
res Redondo, la del Ramon
Llull, Pilar Rahola, i Petros
Màrkaris.
Llavors brinden, tots conju
gats.

Vista general. Imatge de

Editors. D’esquerra a dreta,
Daniel Fernández, president
dels editors espanyols;
Markus Dohle, director
mundial de Penguin Random
House, i Núria Cabutí, conse
llera delegada del grup a
Espanya

P LE L IT ER AR I

LO S M A NO LO S

l’Hotel Alma ahir a l’inici de la
festa de Sant Jordi de La
Vanguardia

La crítica premia
Aramburu

dia a dia a Google com va
vestit. De fet, l’assessoren per
WhatsApp. “A la família li
agrada participar dels teus
èxits”, diu, “així hi són, d’algu
na manera”. La seva Patria
estarà entre els més venuts
d’aquest Sant Jordi, l’escripto
ra Marta Sanz n’està tan segu
ra que hi apostaria.
Sanz ha escrit a Clavícula
sobre un dolor nou, també
sobre la vida accelerada i so
bre el seu marit Chema, els
seus pares, fins i tot la seva
gata. No és arriscat convertir
en protagonistes les persones
que t’envolten? “Un no ha
d’excusarse per estimar la
gent”, contesta. Care Santos
va comprar la novel∙la de Sanz
a l’aeroport, de camí cap a
Càceres, on anava a presentar
Media vida, amb què ha gua
nyat el premi Nadal. Es va
quedar tan enganxada, que
gairebé perd l’avió.
Ha arribat l’hora. Mullen la
graveta del terra, el fotògraf
Pedro Madueño va col∙locant
els autors als seus llocs. Quan
Siri Hustvetd i R. J. Palacio es

Hi havia 672 acreditats
entre editors, agents,
empresaris,
escriptors, polítics...

El grup emblemàtic de
la Barcelona del 92 va
amenitzar la festa a
l’Hotel Alma

no, Eugènia Broggi, Miguel Agui
lar, Pilar Beltrán i Enric Cucurella;
escriptors (a més dels convocats a
la fotografia de La Vanguardia)
com Sergi Pàmies, Ignacio Martí
nez de Pisón, David Trueba, Jordi
Amat, Xavier Aldekoa, Sergio del
Molino, Antonio Orejudo, Rodri
go Fresán, Kirmen Uribe, David
Trueba, José Sanclemente, Jordi
Puntí,ÁlvaroColomer,JordiNop
ca, Gabi Martínez, Lluís Foix, Ro
ger Mas, Patrícia SoleyBeltran,
Rosa Montero, Juan Vico, Jorge
Carrión i Use Lahoz; agents literà
riescomSilviaBastosiAnnaSoler
Pont; els representants de les ciu
tats literàries de la Unesco...
Davant el ple del món literari, el
directordeLaVanguardia,Màrius
Carol, va remarcar que aquesta di
ada “és el resultat del triomf de la
cultura”. També va celebrar –im
pel∙lit pel redactor en cap del Cul
tura/s,SergioVilaSanjuán–haver
sucumbit a l’impuls d’organitzar
aquest esdeveniment. Un esdeve
niment possible, cal remarcarho,
per la col∙laboració d’empreses di
verses, com el mateix Hotel Alma,

amb el seu director, Joaquín Ause
jo al capdavant, les Caves Pere
Ventura, la cervesera Damm i els
mateixos LosManolos, que per ce
lebrar els 25 anys dels Jocs Olím
pics acaben de gravar nou disc i es
van apuntar ahir a la nit a tocar du
rant quinze minuts.
El màxim responsable munici
pal de cultura, Jaume Collboni, va
agrair l’aposta que aquest diari fa
perlacultura,que“vamésenllàdel
queseriaobligaciód’undiarigene
ralista”. Collboni va aprofitar per
recordar el seu recent anunci que
Barcelona tindrà d’aquí un parell
d’anys la nova Casa de les Lletres,
un focus literari de primer ordre.
En un sentit semblant, el conseller
Vila va celebrar tenir “un país ro
bust, amb escriptors lliures que
són garantia de llibertat.” “Catalu
nya –va afegir– exhibeix per Sant
Jordi el millor de si mateixa: cultu
ra,civilitatiamor,perquètambéés
la festa de l’amor”. Com l’any pas
sat (i contra el que els seus asses
sors li aconsellen), va acabar pro
clamant un altre cop un “visca La
Vanguardia i visca Sant Jordi!”.c
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LLA CIUTAT CANSADA
Maria Cabrera
M

LA MEMÒRIA DE L’ARBRE
Tina Vallès

BIEL
MESQUIDA
POETA
I NOVEL∙LISTA

“La memòria de l’arbre
(Anagrama) de Tina
Vallès, un nen esponja
que ens fa vibrar de
visions, sentits i senti
ments. Un llibre com
movedor!”

“La ciutat cansada és
u llibre amb poemes
un
q
que no m’han deixat
d
de colpir fins i tot
d
després que els hagués
ttraduït a l’anglès”

MARY ANN
NEWMAN
FARRAGUT FUND FOR
CATALAN CULTURE

“

“Una festa meravellosa,
hauria d’existir a
Brooklyn, incloenthi el
regal de roses. Llibres i
roses per a tothom. Ara
estic obsessionada amb
el concepte físic del
temps, però en jornades
així sembla que el temps
s’atura”

Els comtes de Sert i l’editor Miguel Aguilar

Miquel Iceta

Siri Hustvedt
Escriptora

“Sant Jordi és com un
miratge. Per un dia ens
creiem que el llibre és al
centre del món. O més
ben dit, és un miracle.
Quan arriben Los
Manolos?”

J. Carles Girbés i Maria Bohigas

Pilar Rahola
Escriptora

Javier Godó, comte de Godó, amb la seva dona, Marisa Falcó, i Ana Godó, editora de Libros de Vanguardia

“Una festa dedicada als
llibres és l’expressió
màxima de civilització.
Quant a Bach, sí, es pot
aprendre a tocar una
sonata seva dedicanthi
45 minuts al dia, sis dies
a la setmana. Però no
s’ha de deixar de llegir
mai”

Jordi Barnadas i la seva dona

James Rhodes
Músic i escriptor

“És la festa dels llibres;
és la meva festa. Quant a
l’adaptació d’‘El guardià
invisible’, bé, la
recreació de la vall del
Baztan, la seva
atmosfera tèrbola,
resulta meravellosa”
Jordi Nadal i Marisa Alasio

Use Lahoz i Rodrigo Fresán

Dolores Redondo
Escriptora

JoanPere Viladecans
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FFERDYDURKE
Witold Gombrowicz
W

LA ESPAÑA VACÍA
Sergio del Molino

ISABEL COIXET
DIRECTORA DE
CINEMA

“Un país amb zones més
despoblades que Sibèria.
Una població envellida,
aïllada, que se sent
arraconada. Un assaig
fascinant que es llegeix
com una novel∙la”

““El vaig llegir fa uns anys
i em va causar una gran
iimpressió, a més de
ppassarm’ho genial
pperquè és, alhora, diver
ttit i molt reflexiu. I té un
eestil únic”

DAVID
CARABÉN
MÚSIC, LÍDER DEL
GRUP MISHIMA

El Miami Basel
dels llibres
ANÀL ISI
Miquel Molina

J.Aparicio, Carles Revés, C.Pons i Dani Vázquez

Màrius Serra, Guillermo Arriaga i Carlos Zanón

Els representants de les ciutats literàries de la Unesco, la seva amfitriona Marina Espasa

B.Rosa Roca, J.Sanclemente, Pilar Eyre i Pepa Roma

Patrici Tixis, Pilar Reyes, N. Cabutí i S. VilaSanjuán

La vocació autocrítica barceloni
na, amb tots els seus avantatges,
pot propiciar efectes indesitjats.
Hem insistit tant –també des
d’aquestes pàgines– en el des
cens de Barcelona a la segona di
visió de les grans exposicions
d’art que pot acabar estenentse
la idea d’un cert declivi de la ciu
tat com a promotora d’esdeveni
ments culturals de primer nivell.
Fora de Catalunya, hi ha qui fins i
tot aprofita aquesta mancança
concreta per atribuir al procés
independentista una suposada
minva del caràcter obert i inter
nacionalista barceloní.
Cert, la capital catalana no or
ganitza cap gran fira d’art ni dis
posa ara a la cartellera d’exposi
cions blockbuster –n’hi ha algu
nes de molt interès que no
pretenen atreure audiències
massives–, però una mirada a al
tres sectors creatius serveix per
millorar l’autoestima col∙lectiva.
Sobretot a la primavera.
D’aquí unes setmanes, el Pri
mavera Sound i el Sónar conver
tiran la ciutat en la capital global
de la música popular. Cada un
d’aquests festivals resisteix la
comparació amb les grans fires
mundials de l’art. Aquí no hi ha
Madrid que s’hi pugui comparar.
Però no cal esperar tant: Sant
Jordi, tradicionalment el dia del
llibre i de les roses, estén any rere
any el seu influx i ja infecta du
rant dies la ciutat d’activitat pro
fessionalidefestaigualquelafira
de Basel contamina d’art i vida
nocturna Miami, Hong Kong o la
seva seu suïssa. La capitalitat del
dia del llibre està fora de qualse
vol dubte.
Divendres, dos esdeveniments
de signe diferent–la cimera de
ciutats literàries i el 25è aniversa

ri de l’agència Pontas– ja van ser
vir per subratllar el caràcter in
ternacional deSant Jordi.Ahir,la
festa de La Vanguardia a l’hotel
Alma es va confirmar un any més
com un aquelarre cultural que
desborda el món editorial, digne
de figurar en el pròxim assaig de
l’elegant escriptora americana
Siri Hutsvedt, estrella convidada
a la nostra portada d’avui.
Concerts, festes privades –una
nova generació ha agafat les reg
nes de la Drac Party, l’autèntic off
Sant Jordi– conferències i cena
cles diversos estenen cada vega
da més l’àmbit d’aquesta Diada.
Hi ha autors que ja fa dies que fir
men exemplars a Barcelona i que
continuaran fentho demà.
SantJordicomapatrimoniim
material de la Unesco? Benvin
gudasiguiladistinció,encaraque

Sant Jordi patrimoni
de la Unesco? Sí, però
l’assignatura pendent
és que hi hagi més
literatura a l’escola
els responsables polítics hagin
aprofitat la posada de llarg de la
candidatura barcelonina per rei
vindicarse: seria millor que es
dediquessin a corregir les retalla
des que pateix la literatura uni
versal en l’ensenyament obliga
tori.
Per acabar, una altra dosi d’au
toestima que ve de la celebrada
novel∙lista Dolores Redondo, que
ens confessa que no concep am
bientar a Barcelona cap de les se
ves obres d’intriga perquè quan
visita aquesta ciutat –Sant Jordi,
premis literaris, promocions di
verses...– només li passen coses
bones.
Un altre dia ja continuarem
parlant, si s’escau, de la Barcelo
na que necessita millorar.
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El llac dels cigne
cignes

Orquestra Txaikovski de Moscou
M
Varvara, piano
Vladimir Fedosseiev, director | Va
Rakhmàninov, Concert per a piano núm. 2
dels cignes”
Txaikovski, Suite del ballet “El llac de
Dilluns, 24 d’abril de 2017, 20.30 h |
www.ibercamera.com
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JJUSEP TORRES CAMPALANS
M
Max Aub

L’HOME QUE ES VA PERDRE
Francesc Trabal

QUIMI
PORTET
MÚSIC

“Recomanaria L’home
que es va perdre de
Francesc Trabal. Escrita el
1929, d’una espècie de
realisme màgic sabade
llenc, d’amenitat intrínse
ca i audàcia sorprenent”

“ biografia d’un pintor
“La
iimaginari, amic de Picas
s immers en l’huracà de
so,
l avantguardes de
les
p
principi
de segle. Una
b
broma
literària que
s
sempre
m’ha agradat”

EMMANUEL
GUIGON
DIRECTOR DEL
MUSEU PICASSO

On
eres,
Bob?
E L MI RAD OR
Xavi Ayén

QuanDavidTruebavadebutar
als Sant Jordis, li va tocar al
costat d’Antonio Gala, que fir
mava vestit amb un ponxo i au
xiliat per un secretari que ana
va anotant diligentment el
nom de les persones que feien
cua. Quan arribava el torn de
cada lector, l’assistent posava
el llibre davant de Gala, amb la
pàgina per a la firma oberta i li
xiuxiuejava a cau d’orella el
nom delseguidor. Pocdesprés,
veient com signava llibres
aquell jove del costat, Gala va
donar un discret cop de colze a
Trueba i li va dir: “Signes mas
sa ràpid, noi”.
Però, senyor Antonio, és
que hi ha diverses persones i
no vull que s’esperin.
D’això es tracta, David, que
es formi una cua gran i, quan la
vegin, els que passin vulguin
afegirs’hi.
Trueba, des d’aleshores, ca
da vegada que ve a firmar, s’in
teressa una mica per les vides
dels seus fans, demanantlos a
què es dediquen, un detall hu
mà que tots agraeixen.
Al costat de Trueba, en un
racó al costat de l’escenari, els
editors de Bob Dylan a Espa
nya excusaven la seva no assis
tència,malgratquel’últimpre
mi Nobel de Literatura té no
vetat a les llibreries. Malcolm
Otero i Julián Viñuales, de
Malpaso, continuen barallant
se –sis mesos després– sobre si
el cantant es mereixia el premi
o no. Per a Viñuales, “històri
cament, van ser els cantautors
de fa segles els que van iniciar
la tradició poètica de la qual
després van sorgir els altres”.
Més enllà, a la zona dels so
fàs, Betina Pons explicava que,
avui, el mag Jorge Blass farà
desaparèixer un escriptor –al
menys– en la seva actuació de
la FnacArenas. Algun editor
l’escoltava amb un interès ex
cessiu. Al fons, R.J.Palacio,
l’autora de Wonder, que fa poc
va abandonar la seva feina de
dissenyadora gràfica en una
editorial, confessava a Siri
Hustvedt que havia dissenyat
una portada de la seva novel∙la
Allò que vaig estimar i tres més
del seu marit, Paul Auster. Ja
mes Rhodes, així mateix, es
mostrava fascinat davant una
assistent islandesa que assegu
rava que no el coneixia.
El millor d’aquestes festes
són les històries que t’expli
quen. Després, amb els anys,
algunes es converteixen en no
vel∙les.

À.Balaguer, L.Salvat, Emilio Ortiz i A.Cuito

Lluís Foix, Arturo San Agustín, Jaume Boix

Ignacio Orovio i David Trueba

“

“Estic fart de Sant
Jordi. No de la
literatura, no. De
l’enrenou del món
editorial, de les
multituds. Que Warhol
deia que tres persones
són una multitud?
Doncs per a mi més de
quatre és el terror...”
Quim Monzó
Escriptor

“Aquest Sant Jordi
serà molt bo. De fet són
dos dies en cap de
setmana. La segona
raó: el comerç està
obert. I la tercera, i
fonamental per a mi, la
qualitat de les
novetats”.
Patrici Tixis
President del Gremi d’Editors de
Catalunya

Màrius Carol, director de La Vanguardia, amb el tinent d’alcalde Jaume Collboni i el conseller Santi Vila

“Sant Jordi és la festa
del llibre. Però també
és la festa del cinema.
El cinema es nodreix
en bona mesura dels
llibres i aquí, sense
anar més lluny, tenim
uns quants escriptors
que han vist la seva
obra adaptada a la
pantalla gran”.
Toni Ulled
Director de Fotogramas

“Martín Cuenca, el
director de ‘Caníbal’
adaptarà ‘El móvil’, la
meva primera novel∙la.
Estic encantat”.
Silvia Querini, de Lumen

Patricia SoleyBeltran

Sandra Ollo i Alex Salmon

Javier Cercas
Escriptor
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«Nuestro libro de
cocina más personal»
Javi
vieer y Sergi
vier
rgi
gioo Tor
gioT
orrres

tamb
Dispo é
en ca nible
talà
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LA NÉTA DEL SENYOR LINH
Philippe Claudel

JAUME
BALAGUERÓ

IN THE FLOW
Boris Groys

“Per als joves creadors;
defineix molt bé què és
una revolució avui, és
una destrucció radical de
la societat actual i explica
bé l’art del futur im
mediat”

“És una faula exquisida
sobre la solitud i la vida,
d’una sensibilitat
embriagadora”

DIRECTOR
DE CINEMA

Oh, és
James
Rhodes!

ARTISTA

“

“Sant Jordi? Festa
multitudinària i
comercial. Sobretot
pels molts i bons
llibres. Cada vegada
millors. En dono fe
cada setmana”

E L MI RAD OR
Maricel
Chavarría

“Oh, look, is James Rhodes!”
La que crida a l’orella del seu
acompanyant assenyalant el
british modernet que està recol
zat a la barra de bar de l’Alma és
SandayMahal,unajovedelade
legació de Nottingham Ciutat
Literària de la Unesco.
“Who?”, li pregunta el pobre,
fentse sentir per sobre de la
rumba de Los Manolos.
Però com que “who”! Poca
gent hi ha a la festa que no cone
gui la terrible història d’abusos
que va viure i narrar aquest mú
sic. L’èxit editorial va ser tan
gran que els agents li van dema
nar que expliqués alguna cosa
més... I què més ens podia dir?
“Us ho garanteixo –diu en un
cercle a la festa de La Vanguar
dia–, si dediques 45 minuts al
dia, sis dies a la setmana durant
sissetmanes,podràstocarBach.
Els seus cabells indecisos tenen
un poder hipnòtic.
Va ser la seva editorial Blac
kie Books la que va advertir al
diari que Rhodes no podia faltar
a la festa. I no només perquè
portava a Sant Jordi el manual
de Bach en sis setmanes, sinó
perquè s’allotjava justament a
l’Hotel Alma.
Els hotels tenen ànima aquest
cap de setmana a Barcelona. La
colombiananovaiorquesa Ra
quel J. Palacio gairebé es des
maia quan li pregunten si el dia
abans va coincidir amb Richard
Gereal’hotelonesvacelebrarla
festa de Continuarà. “Però com?
Ningú em va dir que s’allotjava
allà!”. Palacio és nova en l’efecte
Sant Jordi. Però Marta Sanz es
presta a descriureli la voràgine
en què es veurà immersa. Algun
consell? “El secret és no pen
sar”. Sanz sí que en sap.c

ALICIA
FRAMIS

Robert Saladrigas
Escriptor i crític literari

Joan Sala, Halla Bint Khalid i Elisenda Figueras

Silvia Bastos i Ian Gibson

“Aquest Sant Jordi
m’estreno com a
escriptor. Estic
espantat. No,
tranquils: de moment
no em dedicaré només
a la literatura”
Quique, ‘el Torito’
Escriptor mediàtic

James Rhodes i Donna Leon, al jardí de la festa

“Quan vaig venir a
Sant Jordi per
primera vegada em
vaig quedar del tot
meravellada, i encara
continuo igual. És
increïble. Un milió de
persones al carrer.
Pels llibres. I les roses.
Això no es pot
inventar, ha de sortir
de baix. De la mateixa
gent. Si ho toquen, ho
espatllen”.
Rosa Montero
Periodista i escriptora

“Sant Jordi és un
ritual i em subjuguen
els rituals. Encara
recordo Espriu, de la
mà de la meva àvia,
firmant llibres”.
Joan Pere Viladecans
Artista plàstic

Antonio Orejudo i Juan Cerezo

Poldo Pomés i Patxi Beascoa
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CUL TU RA
ARGELAGUES
Gemma Ruiz

ÀNGELS
MARGARIT
BALLARINA I
COREÒGRAFA

“La meva aposta per a
aquest Sant Jordi és
Argelagues, de Gemma
Ruiz, per la seva
recuperació de l’oralitat
i la memòria de les
nostres àvies”
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EELS NOMS DELS SEUS DÉUS
R
Ruy d’Aleixo
““M’agrada perquè són
p
personatges
que són
e
esclaus
d’una vida, que
b
busquen
de manera
d
desesperada
el seu lloc
aal món”

URI ALTELL
DIRECTOR DEL
FESTIVAL INEDIT

Barcelona
ciutat dels
llibres
E L MI RAD O R
Josep Massot

Pere Guardiola i Luis Conde

Òscar Ferrer, Marta Gelpi, Oriol Aguilà i Miquel Molina

L’escriptora Ada Castells

El novel∙lista Álvaro Colomer

Quim Monzó s’agenolla davant Cristina Morató en el making of de la foto de grup de la festa

Aquesta vegada sí, per primera
vegada es nota. No et fixis en el
que diu, fixa’t en el que fa, deien
els grecs per calibrar credibili
tats. Les institucions han apos
tat decididament per Barcelona
com a capital editorial. Si Ma
drid concentra l’audiovisual,
Barcelona torna a ser una festa
de les lletres. Pilar Beltran (Edi
cions 62) i Montse Ayats (Asso
ciació d’Editors en Llengua Ca
talana) es mostraven exultants:
les llibreries plenes ja un dia
abans de Sant Jordi. Maria Bo
higas (Club Editor), encantada
amb la repercussió de la pel∙lí
cula de Villaronga: ha distribuït
7.000 exemplars d’Incerta glò
ria. Fins i tot Emmanuel Guig
non, director del Picasso, es
llança i publicarà l’obra poètica
de Picasso, –malgrat el que deia
Gertrude Stein–, mentre prepa
ra una exposició sobre Picasso i
la cuina, present a tota la seva
obra de principi a fi, fins i tot en
una peça de teatre eròtic surre
alista amb vegetals com a prota
gonistes. I mil projectes, Enric
Cucurella, Historia de la cábala
en Cataluña (Moshe Idel); Tar
rida, l’assaig pòstum de Todo
rov, entregat dues setmanes
abans de la seva mort (artistes i
Revoluciósoviètica),mentreels
editors comentaven si Random
escurça distàncies amb Planeta;
Joan Riambau, el llibre de Sabri
Lonatahn sobre un atemptat
contra el primer president àrab
de França. Ai, les eleccions
d’avui!

