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Roger Torrent
reivindica a
Palafrugell un Sant
Jordi «en llibertat»
 El president del Parlament, Roger
Torrent, va reivindicar ahir poder viure aquest Sant Jordi «en llibertat».
Torrent va voler recordar que els càrrecs electes «legítimament escollits»
que no podran celebrar aquesta diada perquè «estan empresonats o a
l’exili». «Sant Jordi ha de servir com
una defensa de la llibertat individual
com a ciutadans, però també de les
llibertats col·lectives», va assenyalar
Torrent. El president del Parlament
va fer aquestes declaracions en la
15a edició de la Lectura Continuada
de l’Obra de Josep Pla. Torrent va
lloar la figura de Pla i va ser l’encarregat d’inaugurar l’acte, en el qual
també es va projectar un vídeo amb
les lectures de Carles Puigdemont,
Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís
Puig. Torrent va assenyalar que
aquesta diada representa «la comunió de l’amor i la cultura». En aquest
sentit, va destacar que «només es
pot viure plenament si és en llibertat». «Hem de defensar la llibertat
d’expressió, de pensament i de manifestació. Sant Jordi ha de ser un clam
a la llibertat en general», va reblar.
També va tenir un record per als
membres del Govern destituïts pel
155 i per als «Jordis». DAVID APARICIO
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estrangers, va participar en una
audició de sardanes, va rebre en
audiència a la Pubilla i l’Hereu de
Catalunya , i va acudir a un
acte de recollida de signatures per
demanar al Govern central un referèndum pactat.
El delegat del Govern central a
Catalunya, Enric Millo, va argumentar divendres que s’ha decidit
no celebrar aquells actes en els
quals la Generalitat era l’«amfitriona», ja que no hi ha un president català per exercir aquest paper. Malgrat això, Puigdemont té
previst realitzar algun acte des
d’Alemanya, segons fonts de
JxCat, que no n’han donat detalls.
El Govern central estarà present a Barcelona per Sant Jordi a
través de la seva vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, que
participarà en un acte de Societat

Civil Catalana en què es premiarà
el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i l’exprimer
ministre francès Manuel Valls.
A més, tots els partits de l’arc
parlamentari català faran declaracions al centre de Barcelona, i el
president del Parlament, Roger
Torrent, portarà una rosa groga al
«Gran Mural de Roses per la Llibertat» que organitza Òmnium a
la plaça Catalunya.
Un milió i mig de llibres
Des del punt de vista de les vendes
de llibres, i avalant les previsions
de Maria Carme Ferrer, els llibreters catalans preveuen una Diada
de Sant Jordi «espectacular» en
caure en dia laborable, i després
que s’hagin anat organitzant activitats relacionades amb la festa
pràcticament des de divendres
passat. Tot i això, i a diferència
d’edicions anteriors, els llibreters
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GUARDONS
Entrega dels Premis Vila de Begur de Narrativa Curta
 En la seva 32a edició, s’han guardonat diversos escolars i en
la categoria d’adults, Josep Martínez Lladó rebrà un premi de
1.000 euros per l’obra La nit que va morir l’Urruti.

han evitat fer pronòstics econòmics, encara que tenen molt bones expectatives, especialment si
el bon temps acompanya. El passat Sant Jordi, que va caure en diumenge, van aconseguir vendre
entorn d’un milió i mig de llibres
i es van facturar , milions d’euros, una quantitat que els llibreters esperen repetir després dels
dos últims anys de bones xifres.
Entre els temes literaris favorits
de la jornada, i al marge dels llibres dedicats al procés, aquest
Sant Jordi registrarà un boom de
thrillers, de novel·la negra i domestic noir, així com molta presència de la novel·lística i l’assaig
feminista. I entre els noms d’autors que poden triomfar, Martí Gironell, Najat El Hachmi, JoanLluís Lluís, Caterina Albert, Almudena Grandes, Màrius Serra, Raül
Garrigasait i Antoni Bassas, a més
d’altres, sonen amb força.

Sant Jordi,
manual d’ús
Matías Crowder
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■ Sempre hi ha un llibre per a tu,
un títol que espera ser llegit per
canviar-te la vida. Tant si ets un aficionat als llibres com si estàs en el
trist percentatge dels que llegeixen
entre poc i gens, hi ha diverses estratègies de supervivència que
pots seguir aquest Sant Jordi per
aconseguir el llibre que busques.
La primera d’aquestes és guiarte per una sèrie d’editorials que,
per la qualitat d’allò que han publicat, pots triar els seus títols gairebé a cegues. Entre elles hi ha Libros del Asteroide, Anagrama,
Tusquets, Blackie Books, Comba,
Periscopi, Raig Verd, Navona.
Potser la manera més freqüent
d’orientar-nos sigui per autors,
aquests que amb només veure el
seu nom a la portada saps que
t’emportaràs una cosa bona amb
tu. Per exemple, Richard Ford, la
bèstia literària americana, que
aquest any publica Entre ells dos,
editat per per Empúries en català
i per Anagrama en castellà.
El Premi Llibres Anagrama se’l
va endur Llucia Ramis amb una
excel·lent novel·la que no té desaprofitament: Les possessions. Editada en català per Anagrama i en
castellà per Libros del Asteroide,
serà un dels llibres més recomanats en aquesta festa dels llibres.
Un altre llibre a destacar serà el de
Martí Gironell, que aquest any ha
guanyat el Premi Ramon Llull amb
La força d’un destí, de Columna
Edicions.
Hi ha una àmplia, nodrida i rica
varietat d’escriptors de la província de Girona que són imperdibles
per a un Sant Jordi, i que alguns
anys es converteixen en els més
venuts a Girona, com ara Mar
Bosch, Anna Carreras, Jordi
Dausà, Vicenç Pagès, Narcís Comadira, Josep Domènech,Jaime
Rosal, o els imperdibles escriptors
de la casa com Adrià Pujol i
Cruells, Miquel Martín Serra,

AJUNTAMENT DE BLANES

DIBUIX AL CARRER
Més de 700 escolars pinten murals al passeig de Blanes
 Dissabte passat va tenir lloc al passeig de la Mestrança la
31a edició del Concurs de Murals al Carrer per a escolars, que
es van inspirar en Sant Jordi i en diversos racons de la vila.

«Hi ha diverses
estratègies de
supervivència que pots
seguir aquest Sant Jordi
per aconseguir
el llibre que busques»

Quim Cubert i Pep Prieto.
Sempre es pot recórrer, sinó, als
clàssics, que mai fallen. El meu
preferit, llibre del qual es continuen venent a tot el món uns cent
mil exemplars a l’any, i que malgrat els anys segueix desprenent
aquell aire rebel inconfusible, és
On the road, de Jack Kerouac. O
l’imprescindible Tots els contes, de
Víctor Català, reeditat aquest any
pel Club Editor.
Les editorials grans inunden el
mercat. Així que moltes vegades
cal furgar literalment entre les novetats. Si hagués de triar un sol llibre dels últims dotze mesos, seria
Sylvia, de Leonard Michaels. Un
llibre únic, que relata l’experiència
de vida d’un amor suïcida i una escriptura com a ritual xamànic de
redempció.
Si ets del gènere negre, Alrevés
Edicions ha estat publicant una
àmplia gamma d’autors les històries i els escenaris dels quals es refereixen a la Catalunya més fosca.
En no-ficció recomano el llibre de
Susana Froutchman El hombre
de las checas, d’Editorial Espasa.
L’estratègia de molts lectors és
tenir un llibreter de confiança a
mà. Els meus són Jordi Gispert, de
la Llibreria , i Josep Domènech,
de la llibreria Geli, que sempre
l’encerten. Hauràs de buscar el
teu.
Hi ha tanta varietat que és impossible citar tothom. Valgui
aquest breu retall com a manual
d’ús d’allò que no respecta cap
manual, la bona literatura.
AJUNTAMENT DE BEGUR

HOMENATGE
Begur celebra Sant Jordi reivindicant la figura de Pedrolo
 Divendres passat la biblioteca Salvador Raurich de Begur va
acollir una conferència sobre l’escriptor Manuel de Pedrolo a
càrrec de la seva filla, Adelais de Pedrolo.

