
T é els ulls riallers, els ca-
bells curts i arreglats
com de dona amb po-

ques ganes de complicar-se la
ida i una manera de parlar ex-

pressiva i entusiasta que fa que
escoltar-la sigui tot un plaer. Síl-
ia Alcàntara, l’escriptora

revelació de l’any passat, té 66
anys i les prioritats vitals molt
clares. “El que m’interessa és la
família, cuido les meves nétes i
això em fa molt feliç. I escriure,
és clar, però ara amb tot aquest
rebombori ho tinc complicat
perquè em truquen de clubs de
lectura, biblioteques... De mo-
ment vaig a tot, no dic que no a
ningú, però tinc compromisos
fins a la tardor...”.

El rebombori l’ha provocat
una hermosa novel·la ambienta-
da en una colònia tèxtil durant
els grisos i espessos anys cin-
quanta en què no hi falten intri-
gues, amors, estafes i baixes pas-
sions, però que sobretot és un
magnífic retrat literari dels per-
dedors, d’aquella gent treballado-
ra que ja va néixer amb el “sí
senyor” a la boca i la rebeldia ofe-
gada per la sang de tant mosse-
gar-se la llengua. Olor de Colònia
s’ha mantingut a les llistes dels
més venuts durant mesos i
mesos i ja s’està preparant la
ersió castellana. “El boca-orella

ha funcionat de manera
increïble. I penso que a la gent a
més de la novel·la els agrada la
meva història, perquè sembla
que dóna esperança, és com si el
missatge fos que no és mai tard. I
és veritat. De fet, la millor època
de la meva vida l’he passada als
seixanta anys”.

Alcàntara va viure a la
colònia tèxtil de Can Vidal fins
als vint anys i, com la Cèlia, un
dels seus personatges, es va po-
sar a treballar a la fàbrica als
14 tot i les ganes d’estudi i de
eure món. “N’hi ha que defen-

sen les colònies perquè, és veri-
tat, no s’hi va passar gana, però
la gent està contenta en funció
del que espera de la vida. Jo era
inconformista, no sé... De tot el
que recordo, el que trobo més
gros i no perdono és que no ens

deixessin estudiar. A la canalla
li donaven un got de llet diari,
però després et robaven que po-
guessis saber, obrir els ulls i for-
mar-te. Els amos no ho volien,
els interessava que els nois fos-
sin burros perquè anessin a tre-
ballar a la fàbrica i no penses-
sin en revolucionar-se”.

Afortunadament, tingué més
sort que la Cèlia i als anys
seixanta ja va poder estudiar co-
merç a les nits, cosa que li va
permetre anar-se’n després a
viure a Terrassa i treballar en
una oficina. Es va casar, va tenir
dos fills i quan els nens ja co-
mençaven a ésser grans li va en-

trar el cuquet de l’estudi. Primer,
català: “Em feia molta ràbia per-
què els meus fills en sabien i els
meus pares, que havien estudiat
durant la República, també, però
jo sóc d’una generació en què els
pares tenien més cultura que els
fills...”. Així començà a escriure i,
quan ja havia guanyat algun pre-
mi, es decidí a estudiar tècnica
literària a l’Aula de Lletres, el
precedent de l’Escola d’Escriptu-
ra de l’Ateneu Barcelonès. Tan-
mateix, de les dues novel·les que
tenia al calaix —una de les quals
sortirà abans que acabi l’any—
cap editor en volia saber res.

“Estava molt decebuda i

aquesta no la vaig mostrar a
ningú. Un amic va insistir que
l’enviés a una editora retirada i
ella em va recomanar parlar
amb Edicions de 1984. Al cap
d’un mes just em digueren que la
publicaven. L’editor encara ara
en parla amb entusiasme”.

El que ningú s’esperava, però,
és l’èxit que ha tingut. Pot ésser
per la història, en la qual molta
gent s’hi sent identificada o n’ha-
via sentit a parlar —“es veu que
de les colònies des del punt de
vista dels treballadors no hi ha-
via res”—; pot ésser pel llenguat-
ge —“planer, senzill, amb el llen-
guatge del berguedà”—; o també
per la manera original de narrar
la història. Per exemple, cada ca-
pítol comença amb la paraula o
frase en què ha acabat l’anterior,
però en un altre context i sentit.
“Va ésser casualitat, em va sortir
als dos primers capítols i en lloc
de canviar-ho vaig decidir fer-ho
expressament”.

El que té clar és que, tot i que
hi ha molt d’ella a la novel·la, es
tracta d’una ficció. “He aprofitat
records, però tot el que allà pas-
sa, la trama i els personatges, és
invent. A mi és això el que
m’agrada, la ficció”. I així està
ara, escrivint una nova ficció.

La successió d’Àlex Rigola en la
direcció del Teatre Lliure
s’intentarà fer de la manera més
civilitzada possible. El termini
de presentació de candidats s’ha
ajornat fins al 9 d’abril. Després,
hi haurà una primera selecció
de cinc i la junta de Govern del
Lliure escollirà el director (el
qual el patronat haurà de ratifi-
car). Es preveu que a mitjan
maig es coneixerà el nom del
successor de Rigola, que
conviurà (artísticament) amb ell
un any fins a la presa de
possessió al setembre del 2011.

El Quadern ja es pot consultar
en llenguatge web a elpais.com.
A l’àrea de l’edició impresa, cli-
cant a la pestanya Quadern Cata-
lunya i a la data del calendari es
desplega el sumari d’articles del
número corresponent. Un suma-
ri que permet accedir a cada un
dels continguts. Ara, es poden
consultar els números publicats
l’any 2010 però cada setmana
s’anirà ampliant aquesta oferta
amb la incorporació de números
endarrerits. Actualment es treba-
lla en la digitalització de l’any
2009. La versió PDF segueix ac-
cessible per als subscriptors.

SÍLVIA ALCÀNTARA Escriptora

“Mai és tard”

Una de les moltes coses interes-
sants que explica Llàtzer Moix al
seu més que recomanable llibre
Arquitectura milagrosa. Hazañas
de los arquitectos estrella en la Es-
paña del Guggenheim (Anagrama)
és el joc d’influències que hi ha-
gué en el concurs per l’ampliació
de l’estadi del Barça. En el darrer
moment, quan només quedaven
Foster i Ferrater, es veu que Jo-
sep Acebillo li digué a Laporta:
“Què voleu, Ronaldinho o Guar-
diola?”. Era el 2007, és clar. Ara
potser l’aposta seria pels de casa.

Sílvia Alcàntara va néixer a
Puig-reig (Berguedà) el 1944.
Viu a Terrassa.

El 2009 publica Olor de
Colònia (Edicions de 1984),
que porta 8 edicions i 40.000
exemplars venuts. El dia 16 va
rebre el Joaquim Amat-Piniella
a la millor obra del 2009.

Nova novel·la. A finals d’any
publicarà una història de
sentiments i pocs personatges.
Quasi coincidirà amb la sortida
d’Olor de Colònia al castellà.

Té un blog d’adreça ben
suggerent:
http://escriureperpoderviure.
blogspot.com/

VOX POPULI

El ‘Quadern’ a
elpais.com

El Lliure aposta per
la transició tranquil·la

Quatre dades

Les revelacions
de Llàtzer Moix

CATALINA SERRA

Sílvia Alcàntara al pati de l’Ateneu Barcelonès. / susanna sàez
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TELEVISIÓ

Tomàs Delclòs comenta
els nous programes
sobre zàping

MÚSICA

Los Planetas avancen
al Palau cançons
del seu nou disc

Q ui mana a l’edició a Catalunya? “Hi
ha el Grup Planeta i després hi som
tots els altres”, bromeja un editor.

No és ben bé així, però una mica de raó sí
que té. Si la cosa va de pes econòmic i de
presència ho és per la pura concentració

d’editorials: a Espanya en té una trentena
(Planeta, Destino, Seix Barral, Paidós, Crí-
tica, Ariel, Booket, Lunwerg, filials a gai-
rebé tot Amèrica Llatina) i des del 2008
és propietari del grup francès Editis (una
vintena d’editorials). Li segueixen Ran-
dom House Mondadori (13 segells, com

Mondadori, Grijalbo, Plaza & Janés, De-
bate o Lumen i força presència a l’altra
banda de l’Atlàntic) i RBA (RBA, La Ma-
grana, Gredos, Molino, Serres, Orbis, Na-
tional Geographic, etcètera). Parlem
d’edicions de llibreries, no d’altres inte-
ressos, com audiovisual, llibres de text o

revistes. A la llista dels 10 llibres en
català més venuts el 2009, n’hi ha vuit de
Grup 62. A la dels 10 més venuts a Es-
panya hi ha cinc títols de Planeta i tres
de Random House Mondadori. Els
grans copen els best-sellers.  

 Passa a la pàgina 2
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Qui mana a l’edició?

MAPA DE L’EDICIÓ 2010. Alberto Vicento i Silvano Gozzer, dos apassionats de l’edició i de la seva relació amb les noves tecnologies, han creat el Mapa metro editorial 2010 per
organitzar gràficament el món editorial espanyol. S’inspira en el mapa del Metro de Madrid, encara que no totes les seves línies són les originals. Cada línia, expliquen, representa un conjunt,
des dels gran grups, com Planeta —la línia de color blau fosc— que de nord a sud travessa tot el mapa, fins a les grans i mitjanes, les petites, les digitals, etcètera. Des que el van presentar el
gener passat hi han afegit 53 noves editorials i una línia d’editorials jurídiques. El podeu trobar a www.anatomiadelaedicion.com, una plana molt recomanable sobre el món de l’edició.
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ROSA MORA



Samoa s’ha rentat la cara per
treure’s la pols. Han estat tres
anys molt durs per un restaurant
emblemàtic del Passeig de Gràcia
de Barcelona. La causa: les obres
de l’intercanviador a Passeig de
Gràcia amb Roselló, que han fet
fugir una part de la clientela. Aca-
bades les obres, el Samoa s’ha fet
el millor lífting a mans de la deco-
radora Estrella Salietti. Paper a les
parets, nova il·luminació i pintura

fúcsia al sostre, respectant el mo-
saic antic del terra, són els princi-
pals retocs. No són els únics can-
vis. Samoa canvia de cuiner, ha
fitxat Xavier Ramírez, i aposta per
les nits en dos formats. Dos dijo-
us al mes hi ha sopar amb pianis-

ta i els altres
dos s’organit-
zen trobades
que permeten
conèixer gent,
de la mà de
Lídia Codinachs.
Sempre es trac-
ta d’un pica pica
i dos segons a
escollir, més les
postres, per 33

euros. A més, hi haurà sopars
temàtics els dimecres. “Les nits
de diumenge a dimecres estan
molt mortes però la gent demana
coses”, explica Laura González,
copropietària d’aquest restaurant
que obre tots els dies de l’any.

Comprar i beure

Refinada i de l’estil depurat. Així
és com la soprano navarresa con-
quereix els escenaris on canta, ja
sigui integrada al repartiment
d’una òpera o en un recital com
el que ofereix per obrir el cicle de
cambra del Palau de la Música.
Cançons de Beethoven, Mozart,
Lecuona, Guastavino i Mompou
formen el programa que inter-
pretarà acompanyada al piano
per Maciej Pikulski (Petit Palau.
Barcelona. Dia 11 de març. 20.30
hores).

RESTAURANT Samoa
per ANA PANTALEONI

‘La febre’
Un home sol en una habitació es
planteja quina responsabilitat té
en la desesperada situació dels
oprimits. Monòleg de Wallace
Shawn dirigit per Carlota Subirós
i protagonitzat per Eduard Farelo.
(Espai Lliure del Teatre Lliure.
Fins al 28 de març. 24 euros).

‘Silencis’
Intrigues, maltractaments i el com-
plicat món de les relacions entre
l’Orient i l’Occident. L’adaptació
teatral de la novel·la del valencià
Carles Cortés Silencis de Maria

està dirigida per Paco Macià i inter-
pretada per David García Coll, Elo-
isa M. Azorín, Gemma Galiana i Ma-
rina Castro. (Teatre del Raval. Fins
al 28 de març. De 16 a 18 euros).

‘A mi no em diguis amor’
Es ven com una comèdia sobre la
tragèdia de l’amor... Dins el projecte
T6, Marta Buchaca ha escrit i dirigit
aquesta obra que compta entre el
repartiment amb Jordi Banacolo-
cha, Rosa Boladeras, Míriam Iscla,
Àngels Poch i Lluís Villanueva. (Tea-
tre Nacional de Catalunya. Fins al 4
d’abril. De 12 a 17 euros).

‘Dos menos’
Dos malalts terminals revisen, en
clau de comèdia, les seves il·lusi-
ons. Torna l’exitós duel interpreta-

tiu entre Héctor Alterio i Pepe Sa-
cristán. (Teatre Poliorama. Del 17 de
març al 4 d’abril. De 24 a 30 euros).

Curtficcions
Festival de curtmetratges que ofe-
reix 24 curts espanyols de la darre-
ra fornada. Aquest any, a més, hi
haurà un programa de curts mexi-
cans i un altre que recull 20 curts
de tot el món. (Cinema Alexandra.
Del 12 al 18 de març. www.curtfic-
cions.org. 2 euros).

‘The american astronaut’
Film de culte als Estats Units, l’opera

primade Cory McAbee és una curio-
sa barreja de comèdia, ciència ficció
i western amb tocs de musical força
simpàtica i entretinguda. (Cineam-
bigú. Verdi Park. 16 de març. 20.30 i
22.30 hores. 6,5 euros).

Antonio Tabucchi
L’escriptor italià tanca el cicle Pen-
sar el futur amb una conferència
sobre l’atzar. Sempre és un plaer
escoltar l’autor de Sostiene Perei-
ra, que ara publica El temps enve-
lleix de pressa. (Empúries/Anagra-
ma) (CCCB. 15 de març. 19.30 ho-
res. 3 euros).

Dijous 11
Alberto Cortez. Càlid i intimista,
el cantautor s’ha consagrat com
un dels intèrprets destacats del
seu gènere (Barnasants, Teatre
Joventut, l’Hospitalet de Llobre-
gat. 21.00 hores. 24 euros).

Quest. El festival de Terrassa
obre el programa de concerts
amb l’actuació d’aquest combo
nord-americà (Festival de Jazz de
Terrassa, 22.00 hores. 30 euros).

Divendres 12
OBC. El violoncel·lista Antonio
Meneses i l’OBC, dirigida per Eiji
Oue, interpreten Berlioz, Txaiko-
vski, Saint-Säens i Stravinsky (Pa-
lau de Congressos de Girona,
21.00 hores. De 20 a 24 euros).

Chano Domínguez. El pianista
gadità estrena el seu espectacle
Cuarteto flamenco, ple de ball, rit-
me i flamenc (La Faràndula. Saba-
dell, 21.30 hores. De 25 a 30 euros).

Spandau Ballet. Els cinc compo-
nents dels 80 es reuneixen per pre-
sentar el seu recopilatori, Gold.
(Pavelló Olímpic de Badalona,
22.00 hores. De 48 a 58 euros).

Dissabte 13
B3: Brouwer Trio. Aquesta
formació cambrística interpreta
una de les seves especialitats: la
música hispanoamericana (L’Audi-
tori, 20.30 hores. Gratuït).

The Cranberries. Stars és el nou
treball del grup de Dolores O’Rior-
dan i la forma de celebrar el seu
desè aniversari. (Pavelló Olímpic de
Badalona, 22.oo hores. De 40 a 60
euros).

Sisa. El transcantautor celebra la
reactivació dels seus enregistra-
ments i d’una versió de Qualsevo
nit pot sortir el sol. (La Carpa de
Rambleros, 21.00 hores. 20 euros).

Dimecres 17
Method Mad. Gràcies a les seves
rimes, s’ha convertit en un dels MC
imprescindibles. El seu últim treball
és Blackout! 2. (Apol·lo. Barcelona,
20.30 hores. De 23 a 28 euros).

Rosana. A les bones i a les males
és el treball més rocker d’aquesta
cantautora. (Festival del Mil·leni. Pa-
lau, 21.00 hores. De 18 a 54 euros).

Per a informacions i suggerèn-
cies: quadern@elpais.es

CANT María Bayo
per LOURDES MORGADES

H i ha un príncep, una gui-
neu i una serp, planetes,
una rosa. I al·lusions a la

saviesa senzilla dels infants. I un
personatge amb ulleres de pilot.
És la coreografia de El meu Prín-
cep, de Ramon Oller, “inspirada
en el llibre El petit príncep, entre
d’altres”. Ahir, quan presentava
l’espectacle al Mercat de les
Flors, on romandrà dues setma-
nes (entre funcions escolars i
obertes, aquestes només els caps

de setmana), Oller no va voler
concretar quan té a veure la seva
coreografia amb el cèlebre conte
de Saint-Exupéry: “Res, o tot; ell
també es va inspirar en altres
fonts, la guineu i la serp són els
animals de les faules”. En tot cas,
va recalcar, el llibre i l’espectacle
no s’assemblen “ni en la narrati-
va, ni en les imatges”. I la història
d’Oller “no entra en un rerefons
tan filosòfic”. El meu Príncep, va
explicar, “és un conte, una
versió”, que va escriure basant-

se en els contes que li explicava
el seu pare l’any abans de morir
d’un càncer, quan ell tenia 12
anys i passejaven junts pel camp.
No és “gens dramàtic i molt poè-
tic” on “l’espectador més jove
trobarà un món oníric en el qual
pot sentir les emocions del desco-
briment de la vida”. Pel que fa a
l’adult, “es retrobarà amb re-
cords i contes d’infància”.

En El meu Príncep, copro-
ducció del centre coreogràfic
dels Teatres de la Generalitat Va-

lenciana (TGV) i el Mercat, amb
música de Rossini i Verdi, hi ba-
llen 20 ballarins, amb Sandrine
Rouet en el paper protagonista.
Oller, que és coreògraf resident
als TGV, ahir es va mostrar molt
crític amb la, segons ell, manca
de suport de les administracions
catalanes a la dansa.

El petit príncep de Ramon Oller

I també... Guia ràpida de les activitats culturals de la setmana

LLIBRES

CINEMA

TEATRE

EL MEU PRÍNCEP. Mercat de les
Flors. Dies 13 i 20 (17.30 hores);
dies 14 i 21 (12 hores). 8 euros.

JACINTO ANTÓN

Una escena de El meu príncep, de Ramon Oller. / santi carreguí

�

Concerts

�

�
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Ve de la pàgina 1
Grup 62, propietat a terços de
Grup Planeta, Enciclopèdia Ca-
talana i La Caixa, surt al Mapa
metro editorial 2010 com un
apèndix de Grup Planeta. Sota el
seu paraigua s’agrupen els seus
segells en català, com Edicions
62, Empúries, Salsa Books, Art
62, Labutxaca, entre d’altres, i
els procedents dels dos grups
propietaris: Proa, Columna, Mi-
na, Estrella Polar...

La concentració de Grup 62
preocupa una mica els editors
en llengua catalana. “És una
situació anòmala, copen els best-
sellers i tenen una concentració
altíssima d’autors i de premis,
però crec que han arribat al seu
sostre i tenen tendència a per-
dre quota”, diu Ernest Folch,
d’Ara Llibres i president de
l’Associació d’Editors en Llen-
gua Catalana. “Tenen el 50% del
mercat. No em queixo però és
una mica estrany”, afegeix Oriol
Castanys, director general
d’RBA Libros. Per a Isabel Mar-
tí, de La Campana, el “mimetis-
me” amb les editorials de Grup
Planeta en castellà “és absolut”.

Per a Jesús Badenes, director
general de la Divisió de Llibre-
ries de Grup Planeta, la

concentració dels segells en
català és “una forma de sobreviu-
re i de competir; Grup 62 no té
més pes que el que té Xerais a
Galícia”.

Badenes nega rotundament
que el binomi Grup Planeta-
Grup 62 sigui el que talli el
bacallà a l’edició a Catalunya.
“Lamida no té tanta importància.
Editors com Jorge Herralde o
Beatriz de Moura tenen molta
més influència cultural que no-

saltres. Tenen una trajectòria
molt llarga, bons autors i el reco-
neixement nostre i dels lectors”.

La qüestió del lideratge no és
tan clara com la concentració o
les vendes donen a entendre.
Random House Mondadori
(RHM), per exemple, està al cap-
davant en la venda de butxaca.
Però contra l’imperi del best-se-
ller, hi ha editorials com Tus-
quets o Anagrama que poden

presumir de long-sellers, comHa-
ruki Murakami o Paul Auster.
Folch parla de bicefàlia. “Hi ha
els grans grups però també els
petits i mitjans editors, amb una
capacitat d’influència força im-
portant, amb una producció més
de qualitat que de quantitat”. Per
a Jaume Vallcorba (Quaderns
Crema / Acantilado), elsmitjans i
petits tenen una fidelització més
gran dels lectors.

La consellera delegada
d’RHM, Núria Cabutí, assenyala
la vitalitat editorial de Barcelo-
na. Destaca que, segons l’infor-
me Nielsen, el mercat del llibre
en general està estable, amb un
creixement del 2% al 2009. Hi ha
consens, però, en què aquest 2%
se l’han endut els best-sellers. Al-
gunes xifres: dels tres llibres de
Stieg Larsson s’han venut en
castellà 3.400.000 exemplars;
en català 350.000 còpies, segons
Destino i Columna. De la saga
Crepúsculo (Alfaguara) s’han ve-
nut en total 3.000.000 de còpies,
i 150.000 en català.

Diu Herralde que són pelota-
zos, que han proliferat en aques-
ta dècada. Recorda que als vui-
tanta un llibre com Bella del se-
ñor, d’Albert Cohen, “va estar du-
rant setmanes al número 1 de

les llistes”. Anagrama, una de
les editorials més renovadores
de l’edició espanyola, té, com
diu Herralde, “una activitat
menys aparatosa, però amb re-
sultats positius. No tenim la
pretensió de manar, mai l’hem
tinguda, però sí d’aconseguir un
catàleg sòlid, gràcies al qual una
editorial independent, amb fort
èmfasi cultural, pot aguantar
sense problemes, l’estrebada
dels grans grups”. Tusquets, Qua-

derns Crema / Acantilado i les
més joves, comLibros del Asteroi-
de o Minúscula, treballen per fer
un bon catàleg.

“És agosarat parlar de creixe-
ment. Cada cop més té lloc el
fenomen del best-seller punter,
però una flor no fa estiu i no es
pot pensar en un mercat que
funcioni amb uns pocs best-se-
llers”, diu Ana Beneyto, presi-
denta del Gremi de

Distribuïdors de Publicacions
de Catalunya.

A Catalunya es va editar 32.741
llibres l’any 2008; 10.110 en català.
No hi dades sobre la devolució de
llibres, però segons la Federación
de Asociaciones Nacionales de
Distribuidores deEdiciones (FAN-
DE) oscil·la a tot Espanya entre el
32% i el 35%. El 2008 es van retor-
nar 60 milions de llibres, un 5,6%
més que l’any anterior. “Des de fa
cinc anys les devolucions creixen
sense parar”, segons José Manuel
Anta, de FANDE.

La falta de dades del 2009 no
permet saber fins a quin punt la
crisi ha afectat el món del llibre,
però tot el circuit editorial pa-
teix. “El llibre no és un producte
de grans vendes, no com les de
l’automòbil o les del sector de la
construcció, per això no hem tin-
gut grans davallades, però ens
trobem en una crisi de consum i
ens afecta”, assegura Beneyto.
“És unmomentmolt difícil. Mol-
tes botigues petites, llibreries i
papereries estan tancant per-
què no poden afrontar els paga-
ments. Si queda algun optimis-
me és el digital. Tots els editors
demanen subvencions per digi-
talitzar els seus llibres”.

Els editors i amb ells tots els

La doble incertesa dels editors
La greu crisi de consum i el repte del llibre electrònic fan trontollar el món editorial

“El mercat del llibre
no pot funcionar amb
uns pocs ‘best-sellers”,
diu Anna Beneyto

La concentració
editorial de Grup 62
preocupa els editors
en llengua catalana
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Recomanem...

El primer repàs a l’art del que por-
tem de segle fa venir una certa
melancolia: la de la solitud. L’equip
del CCCB, i el seu director Josep
Ramoneda, han construït una mos-
tra sobre la ciutat del segon mil·-
lenni, que s’obre amb una gran
peça de les torres bessones feri-
des i que enlluerna, tant pel rigor
dels artistes com per l’angoixa que
desprenen les imatges. (CCCB, fins
al 24 de maig. 4,5 euros).

“Yo grité. Tú torturabas. El reía. No-
sotros moriremos. Vosotros enve-
jeceréis. Ellos olvidarán”. El text,
Conjugación, d’Ángel Olgoso, és
dels millors exemples del que pot
donar un microrelat i de la qualitat
dels que hi ha a Por favor, sea bre-
ve 2 (Páginas de Espuma). L’edició
és de Clara Obligado, que ja en va
fer una brutal entrega fa nou anys.
Consells: 1) Són curts però inten-
sos, o sigui no cregui que en llegirà
molts al metro. 2) Ideals per apren-
dre a escriure: en ells hi és tot.

LLIBRE Microrelats
per CARLES GELI

Va treballar en un circ, tocava
l’arpa al carrer i l’orgue en una
església, per més senyes catòlica.
No és friki sinó una artista com-
movedora que no per andrògina
va formar part de la primera ban-
da d’Antony & The Johnsons. Ba-
by Dee, 56 anys, música solemne i
emocional, ve a Barcelona a pre-
sentar Book of Songs envoltada
per piano, arpa, violoncel i contra-
baix. Una cita inhabitual amb una
artista insòlita. (La 2 Apolo. Dia 16
de març. 21 hores).

ART ‘Atopia’
per J. M. MARTÍ FONT

E l cantant de Los Plane-
tas, J, afirma d’entrada:
“Em sento vinculat a

Triana, Smash o Veneno,
m’agrada Camarón o el que ha
fet Morente amb Lagartija
Nick”. No cal, doncs, demanar
el motiu de la inclusió d’un
grup de rock en un festival de
flamenc com De Cajón. I enca-
ra menys si J anuncia que el
programa d’aquesta nit se
centrarà en el seu disc La leyen-
da del espacio, en l’epé Cuatro
palos i en diverses cançons del
seu proper àlbum, “que també
té bastant de flamenc”. Però,
atenció, com els cantaores de
tronío, de Cuatro palos sonaran
tres peces, totes excepte la pete-
nera “perquè és molt difícil de
cantar, té canvis de to molt
complicats i inflexions molt
complexes”. Respectar el
públic suposa no oferir-li el
que no es domina.

Les cinc o sis cançons que
faran d’Una ópera egipcia, disc
que es publicarà a l’abril, enca-
ra no són conegudes. “Té una
part pop i una altra de mésmís-
tica, molt lligada a la forta reli-
giositat que senten els gitanos
amb la Verge. Fins i tot hi ha
una peça amb ressonàncies
àrabs”, explica J, que no elu-

deix preguntes. “Si ser creient
és creure que existeix un món
material que desconeixem i
que els nostres sentits no per-
ceben, doncs sí, sóc creient”.

Un es demana si l’apropa-
ment al flamenc ha estat ben
rebut pel públic de rock, que
forma el gruix dels seus segui-
dors. “Quan abans als amics
els posava discs de flamenc,

no es mostraven molt propers;
ara, després de sentir les nos-
tres cançons, sembla que se’ls
hagin obert les orelles”, expli-
ca. “Encara que sigui només
per això, ja val la pena”. Aques-
ta nit, al Palau de la Música
sonarà flamenc, el flamenc
d’un grup de rock com Los Pla-
netas.

Los Planetas segueixen flamencs
La banda granadina avança les seves noves cançons al festival De Cajón

‘Objectes desclassificats’
Acumulacions i assemblages d’ob-
jectes quotidians que a través de la
mirada de l’artista agafen nous sen-
tits. Nova exposició de la col·lecció
de la Fundació La Caixa, comissaria-
da per Neus Miró, que inclou algu-
nes darreres adquisicions. (CaixaFo-
rum. Del 12 de març al 22 d’agost.
Entrada gratuïta).

Àngel Jové
Un dels històrics de l’art conceptual
català presenta aquí una selecció
de la seva sèrie Versus Limbus, on
reprèn el tema de la serialitat amb
uns treballs poètics realitzats sobre
paper de petit format i ceràmica
negra de Verdú. (Fundació Suñol.
Nivell Zero. Del 12 de març al 8 de
maig. Entrada gratuïta).

‘Generació 2010’
Mostra dels treballs dels artistes
joves espanyols seleccionats i
guanyadors del concurs i premis
de Caja Madrid. En aquesta
edició, hi ha un predomini de te-
mes socials o que reflexionen so-
bre l’emigració. (Capella de l’An-
tic Hospital. De l’11 de març al 2
de maig. Entrada gratuïta).

Jordi Socías
Exposició de les fotografies docu-
mentals i retrats que va realitzar
Socías des dels anys setanta fins
ara amb motiu de la publicació
de la monografia publicada a Pho-
toBolsillo. (La Fábrica Barcelona.
Fins al 9 d’abril. Entrada gratuïta).

POP Baby Dee
per L. HIDALGO

LOS PLANETAS
Palau de la Música.
Dies 11 i 12 de març. 21 hores.
Entre 18 i 45 euros.

LUIS HIDALGO

Els cinc components del grup Los Planetas.

CLIPPER NATIONAL
AIR, S. A.

AMPLIACIÓN
OBJETO SOCIAL

La junta general extraordinaria y univer-
sal, celebrada el 25 de enero de 2010,
acordó por unanimidad la ampliación del
objeto social y, en consecuencia, modifi-
car el artículo 2 de los estatutos sociales,
que queda redactado del siguiente tenor
literal:
Artículo 2. La sociedad tiene por objeto:
el transporte aéreo de personas y mer-
cancías; las evacuaciones sanitarias
aéreas; el desplazamiento de enfermos
por cualquier medio de transporte; el
alquiler no financiero de aviones, con o
sin piloto; la compra y venta de aerona-
ves; la fotografía aérea y vuelos publicita-
rios; las acciones contra incendios; las
fumigaciones aéreas; la escuela y forma-
ción de pilotos, y todo lo directamente
relacionado con la actividad aérea y el
uso de aeronaves.

En Castelldefels, a 2 de febrero de 2010
Antonio Martínez García,

administrador único

SIA HOMEFASHION
IBERIA, S. A.

Sociedad Unipersonal
Por acuerdo del accionista único de la enti-
dad de fecha 1 de marzo de 2010, la socie-
dad ha trasladado su domicilio social a
08860 Castelldefels (Barcelona), passeig
del Ferrocarril, 337, 3 D, Parc Empresarial
del Mediterrani.
El administrador único, Sia, S. A., representada

por el Sr. José Luis Llacuna Masferrer

“El nou disc té
una part pop
i una altra de més
mística”, explica J

Art

6 . A G E N D A  QUADERN Dijous, 11 de març del 2010

Les llistes dels llibres més
venuts en castellà i en
català el darrer any posen

en evidència el pes dels grans.
Grup Planeta i Grup 62 les aca-
paren. Són els mateixos. Però
també deixen veure com els mit-
jans i petits editors planten cara
i no ho fan amb best-seller a l’ús.

Al hit parade en castellà, veiem
La soledad de los números primos
(Edicions 62 en català), publicat
per Salamandra, editorial que no
sols va tenir nas en quedar-se la
saga de Harry Potter, sinó que
també ha recuperat Sándor
Márai i ha publicat El niño con el
pijama de rayas (Empúries en
català), de John Boyne.

A la llista dels més llegits en
català només hi ha un títol de
creació d’autor d’aquí fet pel
Grup 62, el que no deixa de ser
curiós. Surt al desè lloc un llibre
que ha fet fortuna, gràcies, sobre-
tot, al boca-orella,Olor de colònia,
de Sílvia Alcàntara, publicat per
Edicions de 1984. Fundada l’any
1984, ret homenatge al llibre de
George Orwell. Publica en català
i té 200 títols vius al seu catàleg.

Potser té raó Ernest Folch
quan parla de bicefàlia a l’edició
de Catalunya. “L’edició en català
és molt competitiva i el lector ha
canviat, ja no compra un llibre en
català per militància, sinó que el
compra perquè li agrada. Hem
perdut el lector ideològic, però

hem guanyat un lector normal”,
diu Folch.

La Campana és un altre exem-
ple. Va ser aquesta editorial la
que va descobrir un dels autors
més interessants dels darrers
anys, Alfred Sánchez Piñol. La
pell freda s’ha editat en 30 idio-
mes. Creada al 1985, La Campa-
na edita en català, treu unes 20
novetats l’any i s’ha fet un lloc
de referència en el panorama
editorial en català.

Tornant a les llistes, la Federa-
ción de Gremios de Editores de
España (FGEE) en té unes de
pròpies, fetes per l’empresa Co-
necta. Distingeix entre els llibres
més venuts i els més llegits. La
primera està encapçalada per El
niño con el pijama de rayas. La
segona l’ocupa Los hombres que
no amaban a las mujeres, de Stieg
Larsson.

La llista de l’FGEE també té
un apartat de llibres més llegits
per nens i joves. Ocupa el pri-
mer lloc Crepúsculo (Alfaguara),
de StephenieMeyer, que apareix
també a la setena posició a la
llista general.

El Gremi d’Editors de Cata-
lunya i l’Associació d’Editors en
Llengua Catalana, amb la Gene-
ralitat, han posat en marxa una
comissió, integrada per editors,
llibreters i representants del Go-
vern, que estudia la possibilitat
de fer una llista específica dels
llibres més venuts a Catalunya.

sectors de l’edició (llibreries,
distribuïdors, etcètera) viuen
una doble incertesa: la crisi i
l’arribada de l’e-book. Hi ha la
sensació que tot trontolla.

Badenes és prudent sobre el
futur digital. “Planeta no mana
però és important al món dels
continguts literaris, encara
que això està canviant. La
indústria de continguts perd
pes, com es pot veure a Nord-
amèrica. S’està trencant el ci-
cle tradicional: autor, agent,
editor, distribuïdor, llibreter.
Amazon té una capacitat enor-
me de prescripció i sap com
pressionar els editors. La ten-
dència és irreversible, encara
que no immediata. Uns cinc
anys, no més”.

Planeta, Santillana i Ran-
dom House Mondadori han
creat una plataforma per
llançar els seus llibres
electrònics. S’hi han afegit
Anagrama, Salamandra i Tus-
quets perquè els distribueixi
els e-books. Volen tenir els pri-
mers per a la Fira del Llibre de
Madrid.

A l’altre extrem, Folch, que
impulsa la plataforma L-36,
està convençut que el llibre
electrònic serà la nova “terra
promesa de l’edició”. “El canvi
serà més ràpid i abrupte del
que tothom es pensa”. Posa
com a exemple l’e-book Nadie
lo ha visto (Maeva), de Mari
Jungstedt. En pocs dies es van
fer 450 descàrregues.

El llibre digital aportarà, se-
gons Folch, altres avantatges:
“No hi haurà devolucions, nima-

gatzems de llibres. Canviarà tota
la logística”.

Beatriz de Moura (Tus-
quets) s’ho pren amb més cal-
ma. Diu que encara no tenim
una legislació adequada sobre
drets d’autor per afrontar el
repte. Castanys, com bona part
dels editors, opina que serà un
altre suport de lectura i que
probablement sumarà lectors.
I Fèlix Riera, director editorial
de Grup 62, pensa que el paper
dels editors-prescriptors serà
cada cop més important.

Crisi i nous reptes a part, es

palpa una preocupació molt
més fonda, que Antonio Ramí-
rez, de la llibreria La Central,
resumeix: “S’està empobrint el
circuit llibresc”. Cada cop és
més difícil escollir, perquè s’im-
posa el pensament únic del best-
seller. “No ha canviat el gust
dels lectors, sinó que ha can-
viat la forma de vendre llibres”.

L’edició en llengua catala-
na, amb un 22,2% de lectors ha-

bituals, segon la Generalitat, re-
sulta atractiva. A part de l’es-
mentada concentració de
Grup 62, RHM té Rosa dels
Vents i RBA, LaMagrana. Tam-
bé Tusquets va endegar una
col·lecció en català, L’Ull de Vi-
dre, on tradueixen alguns dels
seus escriptors, com Henning
Mankell i editen autors cata-
lans, com el proper llibre de
Ponç Puigdevall.

En el cas d’Acantilado / Qua-
derns Crema, sembla que aques-
ta darrera estigui una mica atu-
rada, però Vallcorba, el direc-
tor, ho nega. “El que passa és
que Acantilado ha crescut molt
i Quaderns segueix com sem-
pre, encara que ara em costa
trobar autors bons en català”.

És un mercat que també in-
teressa als de fora. El Grup SM
té una editorial en català,
Cruïlla. Santillana edita litera-
tura infantil i juvenil en català
a través de Grup Promotor. Pu-
blica simultàniament en
castellà i català autors com
Bernardo Atxaga o Manuel Ri-
vas; coediten, com en el cas de
José Saramago, amb Edicions
62; i tradueixen al castellà Im-
ma Monsó, Albert Sánchez
Piñol i Carme Riera. “Ens inte-
ressa Barcelona i Catalunya,
perquè aquí el pes de les llibre-
ries és més important que a la
resta d’Espanya i també per-
què Catalunya és generadora
de corrents. Sánchez Piñol i
Carlos Ruiz Zafón en són la
demostració”, resumeix l’edi-
tor d’Alfaguara a Barcelona,
Gerardo Marín.

David contra Goliat

EN CATALÀ
Segons l’estudi GFK

� 1. Els homes que no
estimaven les dones.
Stieg Larsson. Columna
(Grup 62).

� 2. La reina al palau
dels corrents d’aire.
Stieg Larsson. Columna
(Grup 62).

� 3. La noia que somiava
un llumí i un bidó de
gasolina. Stieg Larsson.
Columna (Grup 62).

� 4. El silenci. Gaspar
Hernàndez. Destino (Grup 62).

� 5. El símbol perdut.
Dan Brown. Empúries
(Grup 62).

� 6. Geronimo Stilton:
Tercer viatge al regne
de la fantasia. Destino
(Grup 62).

� 7. Crackòvia. VV.AA.
Columna (Grup 62).

� 8. Els verbs conjugats.
J. B. Xuriguera. (Claret).

� 9. Geronimo Stilton:
Quart viatge al regne de
la fantasia. Estrella Polar
(Grup 62).

� 10. Olor de colònia.
Sílvia Alcàntara. (Edicions
de 1984).

EN CASTELLÀ
Segons l’estudi Nielsen

� 1. Los hombres que no
amaban a las mujeres. Stieg
Larsson. Destino (Grup Planeta).

� 2. La chica que soñaba
con una cerilla y un bidón
de gasolina. Stieg Larsson.
Destino (Grup Planeta).

� 3. La reina del palacio
de las corrientes de aire.
Stieg Larsson. Destino (Grup
Planeta).

� 4. La mano de Fátima.
Ildefonso Falcones. Grijalbo
(Grup Random House
Mondadori).

� 5. El símbolo perdido.
Dan Brown. Planeta (Grup
Planeta).

� 6. El secreto. Rhonda
Byrne. Urano.

� 7. El fuego. Katherine
Neville. Plaza & Janés
(Random House Mondadori).

� 8. La isla bajo el mar.
Isabel Allende. Plaza & Janés
(Random House Mondadori).

� 9. La soledad de los
números primos. Paolo
Giordano. Salamandra.

� 10. Aurora boreal. Asa
Larsson. Seix Barral (Grup
Planeta).

Els 10 més venuts el 2009

R. M.

A sota, Ricardo Rodrigo, president
del Grup RBA. A l’esquerra, Jorge
Herralde, d’Anagrama. A l’altra
plana, d’esquerra a dreta, Jaume
Vallcorba, de Quaderns Crema / El
Acantilado; José Manuel Lara,
president del Grup Planeta; a dalt,
Núria Cabutí, consellera delegada de
Random House Mondadori; a sota,
Emiliano Martínez, president de
Santillana.

“Es trenca el cicle
tradicional de l’edició:
de l’autor al llibreter”,
assegura Badenes

“El canvi serà
més ràpid i abrupte
del que tothom
es pensa”, diu Folch
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