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29 d’agost del 2003

Guanyadors
concurs

Helena ALUM SORIANO (8 anys)

Montserrat BONET i GINÉ (14 anys)

Dèlia BORDA FORTUNY (4 anys)

Dàmaris CORTÉS ROCA (10 anys)

Júlia EGIDO LORENTE (6 anys)

Elisabet EICAPAL ROMERO (7 anys)

Esther GARCIA AUSIÓ (9 anys)

Laia GIL MOLAS (9 anys)

Clara GISPERT MUÑOZ  (16 anys)

Sergi GONZÁLEZ QUINTANA (5 anys)

Jaume GUARDIOLA PLANA (6 anys)

Eulàlia GUARDIOLA PLANA (8 anys)

Clara JORQUERA BORDONAU (7 anys)

Joan JORQUERA BORDONAU (17 anys)

Cristina LIZANO VALLVERDÚ (9 anys)

Sara MASIÀ i BERTRAN (7 anys)

Oriol MASIÀ i BERTRAN (10 anys)

Magda PERALTA i LLADÓ (8 anys)

Ariadna PERALTA i LLADÓ (11 anys)

Júlia PRENAFETA RIBAS (7 anys)

Meritxell SALVAT PRIETO (14 anys)

Roger SANAHUJA i MATEU (7 anys)

Montse SUÁREZ HERNÁNDEZ  (13 anys)

Laura VILA GODOY (8 anys)

Ingrid VILARDAGA TORRESCASANA (10 anys)

Els guanyadors, que s'hauran d'identificar amb el DNI, caldrà que vinguin a buscar els
premis a partir de dilluns per les oficines comercials del diari AVUI (carrer Consell de
Cent, 425, 4a planta). Horari (excepte festius): de dilluns a dijous, de 10 a 14 i de 16 a
18.30 h; divendres, de 10 a 14 h. En cas que no es poguessin desplaçar, les despeses de
l'enviament per correu o per missatger serien assumides per la persona guanyadora. Els
premis s'hauran de recollir o reclamar en un màxim de 60 dies naturals després de la
data del sorteig. Passada aquesta data, el guanyador perdrà el premi.

FRANCESC MELCION

L’editor Miquel Alzueta

Miquel Alzueta diu que s’han de prendre mesures urgents perquè s’aturi aquest inici de davallada del mercat en català

L’editor de Columna alerta
sobre la “pèrdua de presència”
del català a les llibreries

Ada Castells
BARCELONA

Després de dos
anys de preparar
l’expansió del Grup
Planeta al Brasil,
Miquel Alzueta s’ha
reincorporat a Co-
lumna per afrontar
“la batalla de tor-
nar a posar en bo-
na posició el llibre
en català”.

L’
editor de Co-
lumna, Miquel
Alzueta, s’ha
trobat una pa-
noràmica ben

diferent de quan va marxar al
Brasil per muntar l’editorial
Planeta do Brasil: “En els dar-
rers temps, el mercat del llibre
està creixent per la base. Cada
vegada hi ha més gent lectora
però que llegeix poc. Perdem el

lector potent de fa uns anys i
això passa tant en català com
en castellà, però en el cas del
català la situació encara és més
greu perquè s’ha perdut pre-
sència a les llibreries i s’ha
d’esgarrapar l’espai”.

Tot i el seu tarannà entusi-
asta, el panorama que dibuixa
Alzueta és desolador: “Fa cinc
anys acabàvem un cicle de
creixement però en els darrers
tres o quatre anys hi ha hagut
una pèrdua molt gran en l’ús
social de la llengua i això s’a-
caba reflectint en un canvi
d’oferta. Les nostres armes són

molt petites, amb pocs instru-
ments de suport des dels mit-
jans de comunicació, i tenim
moltes dificultats per competir
amb l’oferta en castellà. No sé
què s’ha de fer però s’han de
prendre mesures urgents per
intentar que aquest inici de
davallada s’aturi”.

Alzueta apunta que aquesta
nova situació demanarà “can-
vis grans en el sector, amb no-
ves aliances i compravendes.
La situació actual de les edito-
rials des d’una perspectiva
econòmica és molt estranya.
No pot durar gaire temps”. De

fet, a l’editor no li sembla fo-
rasenyada la idea d’una alian-
ça dels grans grups: “Fa anys
defensava una editorial única i
no crec que fos cap bestiesa”.

A banda de fusions més o
menys factibles, Alzueta consi-
dera que “s’ha de tornar a una
certa militància política i lin-
güística. Hem abandonat mas-
sa l’actitud personal de com-
promís pensant que les insti-
tucions públiques ens repre-
senten i d’això ens n’hem

d’oblidar”.
En la seva estada al Brasil

sembla com si Alzueta s’hagués
entrenat per agafar forces en la
nova batalla. L’editorial que hi
ha muntat “des de zero per es-
tudiar el mercat del país abans
que el Grup Planeta es plantegi
associar-se amb algú” ja ha pu-
blicat una vintena de títols. Un
d’ells és prou significatiu: La
plaça del Diamant, en portuguès,
va sortir per Sant Jordi.

Solsona i
Teixidor,
nous autors
➤ Alzueta considera que
cal reduir títols i fer més
esforços per donar-los a
conèixer. Entre les noves
incorporacions de l’editorial
hi ha dos noms ja fets:
Ramon Solsona i Emili
Teixidor, que sortirà aquesta
tardor amb Pa negre. N’hi ha
d’altres de la pedrera
Columna que seran
rellançats amb força com
Jordi Cussà. La idea és: pocs i
ben triats. Els qui hauran de
fer la tria, a més d’Alzueta,
Oblit Baseiria i Esther Pujol,
seran dos nous editors
externs de no-ficció: Andreu
Farràs (política) i Rafael
Vallbona (societat). L’editorial
ja ha fet una retallada
progressiva dels títols durant
4 anys i ha passat de 200 a
uns 110. Ara creixeran una
mica en l’àmbit de la
no-ficció i reduiran
traduccions estrangeres. En
canvi, es traduirà un èxit
castellà: El millor que li pot
passar a un croissant, de Pablo
Tusset. Alzueta considera
que l’etapa de Columna dins
del Grup Planeta ha estat
positiva perquè “hem pogut
aprofitar una organització
que cap altra editorial ens
podia oferir”. L’aspecte
negatiu seria que “hem
perdut una mica d’identitat,
encara que mai hem rebut
cap pressió ideològica”. Un
altre dels avantatges és que
els seus autors més exitosos
són traduïts en castellà en
editorials del grup, com
Ferran Torrent, que sortirà a
Planeta.


