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La distinció no suposarà
cap quantitat econòmica
sinó un guardó de reconei-
xement i prestigi. Un de-
cret del Consell regularà la
constitució de l’orde Jau-
me I i les característiques
de la concessió de la con-
decoració, que serà la re-
presentativa creu del mo-
narca.

Els actes propis de la
commemoració comença-
ran l’1 de febrer, quan el
govern valencià es reunirà
en ple al monestir de Puig,
punt representatiu de l’i-
nici de la conquesta de la
ciutat de València per les
tropes del monarca. Allí
també es desplaçaran les
Corts per fer un ple en què
també hi haurà representa-
ció dels municipis que for-
maven part del regne en
1261. L’efemèride serà es-
pecialment festiva el dia
del naixement del rei, el 2
de febrer. Les campanes
de totes les esglésies del
territori valencià volteja-
ran al migdia i se celebrarà
un Te Deum a la catedral
de València. Un dels actes
més cridaners d’aquest dia
serà la desfilada de vint
bandes, amb un total de
vuit-cents músics, que per
tres itineraris diferents re-
correran el centre històric
de la població, cosa que
obligarà a tallar el trànsit i
alguns carrers. Una mas-
cletada a la plaça de l’A-
juntament a les dues del
migdia i un castell de focs
d’artifici a la nit tancaran
un dia de celebracions. Per
la resta de l’any, el govern

valencià ha preparat un
ampli programa –encara
per definir– amb exposi-
cions, tallers didàctics,
congressos, actes acadè-
mics i publicacions que
també recorreran una cin-
quantena de municipis del
territori.

El que sí que ha deixat
clar el vicepresident del
Consell, Vicente Rambla,
és que ara per ara no s’ha
produït contacte amb Ca-
talunya i les Illes per pro-
gramar algun acte conjunt.
«Són actes eminentment
valencians per recordar el
rei que féu possible el nai-
xement com a poble de la
Comunitat Valenciana»,
va declarar Rambla.

València crea l’orde Jaume I per
commemorar el naixement del rei

El govern valencià descarta fer actes conjunts amb Catalunya i les Illes

Estàtua eqüestre de Jaume I al Parterre de València. / EL PUNT
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� Amb motiu de l’efemèride el Consell Valencià
de Cultura, ens consultiu de la Generalitat, ha llan-
çat una proposta: canviar el nom actual de plaça de
l’Ajuntament pel de plaça de Jaume I. El consistori,
governat per la popular Rita Barberà, ha afirmat
que és una bona idea però que s’ha d’estudiar amb
deteniment i escoltant els experts. El tema pot sem-
blar fútil però els antecedents conviden a una pro-
funda reflexió, ja que el nom de la plaça on hi ha
l’Ajuntament ha estat motiu de nombroses disputes
i discussions polítiques. De fet, després d’haver-se
denominat durant la dictadura franquista plaça del
Caudillo, el primer govern democràtic va canviar el
nom per plaça del País Valencià i va traslladar l’es-
tàtua eqüestre que presidia l’indret «amb nocturni-
tat» per por dels atacs dels feixistes. Després d’un
període de protestes es va canviar pel poc significa-
tiu nom actual.

� La principal aportació del govern
valencià a la celebració del vuitè
centenari del naixement de Jaume I
serà la creació d’un orde amb el ma-

teix nom del rei. Serà una distinció
que la Generalitat atorgarà a les insti-
tucions o les persones que s’han sig-
nificat per la seua contribució al des-
envolupament del País València. Els

actes commemoratius s’iniciaran el
pròxim 1 de febrer amb un ple del
Consell al monestir del Puig, lloc on
es va produir la batalla prèvia a la
conquesta de la ciutat de València.

Canvi de nom
T.R. / València

� Els Pets presentaran fi-
nalment a Barcelona, en
un recital a l’Espai Movis-
tar l’1 de febrer, Com anar
al cel i tornar, un disc que
la crítica de la revista En-
derrock ha situat al capda-
vant dels discos en català
del 2007. Aquest serà
l’únic concert que el grup
de Constantí oferirà abans
de la gira –encara sense

dates confirmades– que
emprendran a finals d’a-
bril i fins al novembre, en
la qual interpretaran ínte-
grament el seu cèlebre disc
Bon dia, del qual l’any
passat es va commemorar
el desè aniversari. Les en-
trades per al concert de
Barcelona, a 15 euros
(amb 5 euros de descomp-
te per als clients de Movis-
tar), ja són a la venda.

Els Pets actuaran a
l’Espai Movistar de

Barcelona l’1 de febrer
EL PUNT / Barcelona � El cicle De portes endins

del Tantarantana tanca amb
dues peces que aborden la
problemàtica de les malal-
ties terminals i degenerati-
ves dins de la família. La
sala alternativa ha barrejat
la dramatúrgia de l’austra-
lià Daniel Keene, que de-
buta a Catalunya tot i ser un
autor conegut a Europa,
amb la jove autora madrile-
nya Itziar Pascual. De por-

tes endins és una proposta
creativa que va arrencar fa
un parell d’anys amb la
col·laboració dels directors
Gázquez, Iñaki Garz, Ro-
berto Romei i el director ar-
tístic de la sala Julio Álva-
rez. El repte del muntatge
és unir els dos textos en un
mateix espai escènic i du-
plicant Josep Costa als dos
repartiments. L’obra s’es-
trena dimecres i es podrà
veure fins al 10 de febrer.

A qui li pugui interessar
explica com un pare, jubi-
lat de la metal·lúrgia, pro-
cura trobar un futur al seu
fill deficient un cop li han
comunicat que té un càncer
terminal. La peça manté un
to poètic sense deixar de
ser un discurs molt col·lo-
quial. El deficient, de 40
anys, (Ferran Lahoz) quasi
no parla i no entén res del
que li explica. La seva co-
municació és emotiva. En

canvi, Jaula narra la histò-
ria de dos intel·lectuals,
que han tornat de l’exili, i la
dona d’un d’ells ha d’assu-
mir la passivitat del compa-
ny, que comença a patir la
malaltia d’alzheimer.
Aquest assumeix que va
perdent la memòria i pro-
cura limitar les seves aspi-
racions. Com Keene, Pas-
cual també aposta per un
text poètic amb una forta
càrrega col·loquial.

«De portes endins» del Tantarantana
tanca amb dos drames familiars

J.B. / Barcelona

� La transgressora escrip-
tora de Ginebra Corinne
Maier és el nou fixatge del
segell que el Grup 62 va
crear fa sis mesos, Labut-
xaca. No kid. 40 bones
raons per no tenir fills s’a-
treveix a posar en dubte un
dels pilars tan arrelats en la
societat d’ara i en la de
sempre: els fills. Amb un
enfocament innovador,
fins i tot amb humor, Maier
es rebel·la contra les tradi-
cions i les opinions més ge-
neralitzades sobre la mater-
nitat per plantejar l’altra ca-
ra de la moneda, és a dir, la
decisió de no tenir fills.

L’obra imita un dels ma-
nuals d’autoajuda, que tant
critica Maier, sobretot pel
que fa a l’estructura, per-
què proposa un recorregut
per cadascun dels quaranta
arguments per no repro-
duir-se. En tot cas, No kid
no pretén ser dogmàtic, si-
nó picar l’ullet als pares
que s’esforcen dia a dia per
tirar endavant la seva cana-
lla i, d’altra banda, reafir-
mar la posició de les perso-
nes que han decidit no tenir
descendència.

L’aposta per Maier
s’emmarca dins de la nova
sèrie que ha llançat Labut-
xaca, que en el seu naixe-
ment ja va publicar una
vintena d’obres que reflec-
tien les millors creacions
del seu fons editorial. En
aquesta nova col·lecció,
tret de l’assaig de Maier,
que és inèdit, han revifat
dotze llibres, entre els quals
destaquen els internacio-
nals No logo, de Naomi
Klein, i Un lloc sense nom,
d’Amy Tan.

Així i tot, la meitat dels
títols tenen cognom català,
com ara La ciutat invisible,

d’Emili Rosales, i Viatge
d’hivern, de Jaume Cabré.
També es reedita un dels
fruits del barceloní Terenci
Moix, El sexe dels àngels,
una novel·la en què l’autor
desgrana el món cultural de
la Barcelona dels anys se-
tanta a partir de la història
de l’escriptor Lleonard
Pler. En clau d’humor,
molt més concebuts per al
simple entreteniment, els
contes que explica Jordi
Puntí a Pell d’armadillo
són una altra de les apostes
d’aquesta nova col·lecció.

Entre els 50.000 exem-
plars que editarà Labutxa-
ca, hi ha, a més, La passió
segons Renée Vivien, l’o-
bra en què Maria-Mercè
Marçal retrata la belle épo-
que de la mà de personat-
ges dispars que ambienta-
ven la vida de la poeta que
dóna nom a la novel·la. La
dona justa, de Sándor Má-
rai; Jaume I el Conqueri-
dor, d’Albert Salvadó;
1714, d’Alfred Bosch, i
Una música constant, de
Vikram Seth, formen la
resta dels títols de la nova
sèrie.

Des del juny passat, La-
butxaca ha venut 125.000
exemplars, una xifra que va
situar el segell en les llistes
de llibres més adquirits
dins la categoria de ficció
catalana. Les obres que
més èxit han cultivat han
estat El vigilant en el camp
de sègol, de J.D. Salinger;
La trilogia de Nova York,
de Paul Auster, i la novel·la
mítica de Josep Pla, El qua-
dern gris. En la campanya
de màrqueting que reforça-
va el llançament d’aquesta
col·lecció es repartia un
Ipod per cada vuit codis de
barres dels llibres que el
lector enviés a l’editorial.

La col·lecció Labutxaca
amplia el seu fons amb
l’obra inèdita «40 bones
raons per no tenir fills»
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