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Premis APPEC

E
l Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona va acollir una 
nova Nit de les Revistes. Organit-
zada per l’Associació de Publica-

cions Periòdiques en Català (APPEC), 
va aplegar un any més una àmplia 
representació del món de les revistes 
en català i de representants institucio-
nals i polítics, com ara el conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Ferran Mascarell, o el portaveu del 
govern català, Francesc Homs.

Durant la cerimònia al CCCB, es van 
lliurar els diversos premis que atorga 
l’associació. Entre els guardons es des-
taca l’individual, que va rebre Roser 
Capdevila, la creadora de Les tres bes-
sones. Dos dels principals premiats van 
ser la revista Cuina (millor revista) i 
L’Avenç (més popular). Els altres guar-
donats foren la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya, per l’im-
puls de la revista Vèrtex (a una editori-
al), la revista Cotxes (nova publicació), 
Auriga (a una acció promocional) i 
Cupatges (a una acció digital). Els pre-
mis especials per als 25 anys i per als 
50 anys de trajectòria van ser per a les 
revistes La Gaseta i Nous Horitzons, 
respectivament. Així mateix, el premi 
especial de la junta a una persona fou 
per a Salvador Balcells, per “la seva 
contribució apassionada i imprescindi-
ble durant dues dècades com a secreta-
ri tècnic de l’APPEC”.

Optimisme i revistes híbrides. 
En plena crisi, una dosi d’optimisme 
no va malament. Així va començar la 
vetllada anual, presentada pel periodis-
ta Xavier Grasset, en la qual l’APPEC 
fa el lliurament dels seus premis. En el 
discurs d’obertura, el president de l’as-
sociació, Lluís Gendrau, va voler re-
marcar les oportunitats que, malgrat la 
crisi, s’obren per a aquest sector de la 
indústria cultural del país. Va destacar 
que, “segons dades del Baròmetre de la 
Comunicació, el consum de revistes en 
català ha crescut d’un 14% aquest dar-
rer any”, fet que demostra que “aques-
tes revistes cada cop interessen més 
lectors”. Així mateix, segons aquestes 

dades, també va remarcar que “les pu-
blicacions de l’APPEC superen el mi-
lió de lectors, una xifra que seria més 
gran si es tingués present que algunes 
publicacions petites de l’associació no 
són comptabilitzades”, i va destacar 
que un de cada tres lectors d’aques-
tes revistes no tenen el català com a 
llengua habitual. Un fet que evidencia 
que, com més va més, la tria d’aquests 
mitjans té relació amb la qualitat dels 
continguts i no pas amb l’idioma amb 
el qual són escrits. 

El president de l’associació va des-
criure la situació actual del sector 
amb una metàfora vinculada als cotxes 
híbrids, que funcionen amb gasolina i 
electricitat. “Els editors de l’APPEC 
fem revistes híbrides”, va dir. Per a 
Gendrau, així com els cotxes híbrids 
funcionen amb gasolina i electricitat, 

les “revistes híbrides avui són en pa-
per, però també en format digital”. 

Com en el cas dels cotxes, l’híbrid 
és un model més competitiu, més 
ecològic, i que no gasta tant, va ex-
plicar. “Potser d’aquí a uns quants 
anys només hi haurà revistes digitals, 
que es llegiran a l’iPad, o l’iPhone, o 
uns altres suports encara per inven-
tar. Que seran multimèdia, plenament 
vinculades a les xarxes socials.” Així 
i tot, va advertir, “no diré que el paper 
hagi mort, perquè seria anar massa 
enllà”. Tanmateix, va destacar que 
cinquanta capçaleres de l’APPEC ja 
tenen versió disponible en iPad des de 
fa més d’un any, a través de l’aposta 
amb Zinnio, un dels quioscos virtuals 
més importants del món. 

Enric Rimbau

Entre els premis de la Nit de les Revistes, de 
l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català, es destaquen els guardons a les revistes 
‘Cupatges’ i ‘L’Avenç’, i l’homenatge a les 
trajectòries de Roser Capdevila i Salvador Balcells.

Revistes híbrides per a superar la crisi

Fotografia de conjunt dels premiats a la Nit de les Revistes, dimecres passat, dia 2 de febrer.
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