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Les vendes
de llibres han
empitjorat
després de
les vacances

EDICIÓ 3 MERCAT

Les dades són encara provisio-
nals, i estan emmascarades per
l’efecte de les compres dels llibres
escolars. Però el «defalliment» en
les vendes de llibres que els edi-
tors van reconèixer a partir del
mes de maig passat ha empitjo-
rat amb la tornada de les vacan-
ces. La crisi, segons el secretari de
la Federació de Gremis d’Editors
d’Espanya, Antonio María Ávila,
es nota menys en el sector del lli-
bre que en altres, però ja és in-
dubtable.

Entre els mesos de maig i
agost, crisi significava que, en lloc
de vendre més llibres que l’any
passat, s’havia passat a una situa-
ció d’estancament, compensada
pel bon primer quadrimestre an-
terior. Però les primeres dades de
vendes del mes de setembre indi-
quen per primera vegada un des-
cens respecte al 2007; les devolu-
cions de les llibreries als editors
durant l’estiu han superat les xi-

fres habituals i , segons uns
quants grups editorials, algunes
importants cadenes comercials
«estan fent les seves comandes
amb por».

«Els primers dies de setembre
no estan sent bons, la sensació
d’aclaparament s’ha aguditzat i
s’ha contagiat a tots els sectors»,
va confirmar ahir el secretari de
la federació que agrupa els edi-
tors espanyols. Tot i això, Antonio
María Ávila considera que les va-
riacions al mercat del llibre són
moderades i que la discreta factu-
ra de compra de llibres dels es-
panyols no serà una partida que
les famílies retallaran dràstica-
ment. «Ni estava justificada
l’eufòria els primers mesos de
l’any ni es justifica ara la depres-
sió», va opinar ahir. Un factor que
pot empitjorar la situació és que
el crèdit dels bancs es restringeixi
i dificulti les exportacions, que te-
nen resultats irregulars aquests
últims mesos.

LIBER 2008 / La Federació de Gre-
mis d’Editors i la Fira de Barcelo-
na van presentar ahir el saló del
llibre Liber, que es farà entre el 8
i el 10 d’octubre, amb el Quebec
com a país convidat. Segons la di-
rectora del certamen Silvia Mas,
Liber, amb 300 expositors i
11.000 visitants, continua sent la
fira amb més volum de negoci a
Espanya i l’Amèrica Llatina, cen-
trada en l’exportació de llibres a
editorials, distribuïdores i biblio-
teques, a diferència d’altres fires
professionals en què té més pes la
venda de drets. H

ERNEST ALÓS
BARCELONA

Barcelona q «Faig currículums perquè me’ls demanen, a mi m’importen
un rave», diu el dibuixant Juanjo Sáez al text que presenta l’exposició
Compra mi estilo, la retrospectiva inaugurada ahir a la galeria Iguapop.
Originals i reproduccions segueixen l’obra de l’artista, col.laborador d’EL
PERIÓDICO, en fanzins alternatius, publicitat i premsa.
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Les primeres
dades indiquen
un descens el mes
de setembre

La Fura submergeix el públic en
un naufragi d’immigrants a ‘Sub’

TEATRE 3 PRESENTACIÓ

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El vaixell ‘Naumon’
acull un muntatge
sobre les migracions
i el caos ecològic

A
dos metres sota l’aigua, a la
bodega del Naumon, la Fura
dels Baus representarà a
partir de dilluns –diumen-

ge serà gratuït per als immigrants–
Sub, una reflexió sobre la immigra-
ció i el canvi climàtic i la destrucció
del planeta. Amb direcció escènica
de Carlus Padrissa i Younes Bachir,
l’espectacle, que reprèn el llenguat-
ge furer dels anys 80, busca la im-
mersió del públic en el drama dels
sense papers que arriben a les nostres
costes. «Volem que s’imaginin aques-
ta experiència; aquesta humiliació
d’arribar en pastera al cap d’anys de
lluita i que després t’expulsin», va
comentar Bachir.

Inundar els 500 passatgers d’emo-
cions. Aquest és el propòsit d’un
muntatge «familiar, apte per a nens
a partir de 8 anys», segons Padrissa,
que torna a l’acció «salvatge i poèti-
ca» de la Fura amb una clara inten-
ció: «Que els assistents s’hi sentin
com nàufrags». Nàufrags en un món
(simbolitzat pel vaixell) a la deriva.
«La idea és que tot pot fer aigües.
Com diu un poema: ‘Quan el meu
país m’ha maltractat he canviat de
país; però de Terra, no podem can-

viar’», va recordar el codirector de la
companyia. Tot i això, la dramatúr-
gia, amb textos d’Ahmed Ghazali i
Rafael Argullol, deixa alguna esclet-
xa per a l’esperança. «Ningú com un
nàufrag pot estimar la vida», va sen-
tenciar Padrissa. «Mostrem les forces
contradictòries de l’ésser humà: la
seva part destructiva i la pulsió de vi-
da», va afegir Ghazali. Sub llevarà
l’àncora el 12 d’octubre amb rumb
cap a València. H

DANNY CAMINAL

33 D’esquerra a dreta, Younes Bachir, Carlus Padrissa i Ahmed Ghazali, al Naumon, ahir.

UN CENTRE CULTURAL FLOTANT

LA NAU

< La Fura, que ha firmat un acord
amb el Port de Barcelona per
atracar el Naumon almenys 10
dies al mes, vol convertir-lo en
«centre cultural flotant» i crear un
circuit per ciutats mediterrànies,
unes quantes de l’Àfrica.

< A més de Sub, es poden visitar
al vaixell (de 12.00 a 14.00 hores)
la mostra Art entre burros, de
Manu Molina, i la instal.lació
Música per a robots, de Carlos
Corpa, amb quatre robots que
manipulen instruments.


