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La preocupació per la sos-
tenibilitat en el món del lli-
bre serà l’eix central de la
vuitena edició del Saló
amb l’exposició Llibre
Verd? i una serie de taules
rodones al voltant del can-
vi climàtic i els secrets de
l’edició ecològica. Per da-
munt de tot, però, el Saló
té com a objectiu promou-
re la lectura, tal com
reivindica Antoni Comas,
president del Gremi d’Edi-
tors de Barcelona i Catalu-
nya. «Tenim un problema
de lectura al país i encara
és més paradoxal perquè
tenim una indústria edito-
rial molt potent que no es
correspon amb els baixos
índexs de lectura», va dir
divendres en roda de
premsa. El Saló dedica un
programa ampli a dinamit-
zar l’hàbit lector, com ara
lectures comentades de
poemes de Joan Margarit i
Feliu Formosa, a càrrec de
David Castillo, i el concert
de Gerard Quintana que
presentarà l’últim àlbum
en què musica diferents
poetes. També s’ha previst
una trobada amb els clubs
de lectura, amb la partici-
pació de l’escriptor Sebas-
tià Alzamora. Altres au-
tors que correran aquests
dies pels passadissos del
pavelló de Montjuïc són
Alfred Bosch, Joaquim
Carbó, Joan Corbella, Se-
bastià Serrano, Martí Gi-
ronell, Juan José Millás,
Miquel de Palol, Alícia
Giménez Barlett, el fina-
lista del Planeta d’aquest
any Boris Izaguirre, Fran-

cisco González Ledesma i
Baltasar Porcel, entre d’al-
tres.

Imma Bellafont, presi-
denta del Gremi de Llibre-
ters de Barcelona, destaca
la trobada, prevista per di-
jous a dos quarts d’onze,

amb llibreters del gremi
alemany, que parlaran de
la necessitat de crear esco-
les per a la formació de
professionals del sector.
Després analitzaran les
formes de col·laboració
conjuntes de llibreries in-

dependents a Alemanya, i
també debatran del cas
dels llibres electrònics.

Una altra de les exposi-
cions que es podrà veure al
Saló és la procedent de la
Fira del Llibre de Frank-
furt, La indústria editorial
de Catalunya, de la qual,
però, només es podran
veure «alguns elements».

Uns 400 segells edito-
rials hi seran presents a
través d’un centenar d’ex-
positors, repartits en un es-
pai de 13.000 metres qua-
drats. Comas preveu una
assistència de 77.000 visi-
tants: «Suposa un incre-
ment del 10% dels visi-
tants respecte l’any passat,
per tant em sembla que no
és una xifra agosarada».

El Saló del Llibre obre les portes
fixant-se en l’edició ecològica

El gremi alemany exposarà la necessitat de crear escoles per a llibreters

� «El conflicte que hem mantingut amb la coope-
rativa Abacus [pels descomptes que apliquen als
llibres] està tancat de cara l’exterior gràcies a
l’aprovació de la nova llei del llibre. Ara tenim el
tema en mans d’advocats per veure si les propostes
que van fent entren en la legalitat o no», va explicar
Imma Bellafont. Comas, de la seva banda, va reite-
rar que els editors estan «molt satisfets» per la nova
llei: «Ha resolt un forat jurídic i ha permès un refor-
çament de les cadenes de llibreries», va dir.

� Encara amb el record fresc de la
Fira del Llibre de Frankfurt, el Saló
del Llibre de Barcelona obre avui les
portes en el pavelló 1 de Montjuïc en

Una imatge del Saló, l’any passat. / JUANMA RAMOS

V. GAILLARD/ Barcelona una edició que es fixarà en la protec-
ció del Medi Ambient i l’edició eco-
lògica. Entre les més de cent activi-
tats programades fins diumenge hi
ha una trobada amb llibreters alema-

nys, que exposaran la necessitat de
crear escoles per formar els nous
professionals del sector. Divendres
es donarà a conèixer en el Saló el
guanyador del premi Llibreter.

En mans d’advocats

o hi ha òpera més representada al Liceu i
gairebé a tot arreu que Aïda. I, després de
la reinauguració del teatre barceloní, no hi

ha escenografia més amortitzada que la dels deco-
rats pintats amb els quals Josep Mestres Cabanes,
l’any 1945, va reproduir l’imaginari arquitectònic i
exòtic lligat a la cèlebre òpera de Verdi ambientada
a l’Egipte faraònic i protagonitzada per una dissor-
tada esclava etíop enamorada de l’home que lidera
la lluita militar contra el seu poble. En les últimes
set temporades, amb el mateix muntatge dirigit per
José Antonio Gutiérrez, els decorats de Mestres
Cabanes, reconstruïts per Jordi Castells, s’han tor-
nat a fer visibles al Liceu en tres tandes de represen-
tacions. L’última, de fet, no s’hauria de conjugar en
passat perquè, dilluns, hi va haver la primera de les
setze funcions programades en la present tempora-
da. Si no s’hi oposa la idea que es pot morir (o com a
mínim avorrir) d’èxit, l’experiència podria repetir-
se perquè aquesta Aïda sempre triomfa. Ni l’esce-
nografia ni el muntatge escènic són susceptibles de
polèmica i, a més, aquesta òpera de Verdi té els seus
passatges populars amb cor (el del Liceu va neces-
sitar un reforç que va permetre la incorporació de
Sonsoles Espinosa) i prou àries i duets pel lluïment
dels solistes. N’hi ha, però, que tenim la sensació
d’assistir a un d’aquells espectacles que fan pensar
que l’òpera és cosa d’una altra època.

El cas és que, per celebrar el retorn d’Aïda, el pú-
blic va aplaudir Roberto Alagna després de Celeste
Aïda, tot i que la seva interpretació, una mica rígi-
da, va donar la raó a l’argument del tenor que l’ària
arriba tan aviat que la veu encara no està prou escal-
fada per afrontar-ne les dificultats. Però el públic va
voler animar Alagna, absent del Liceu des de la
temporada 1991-1992, en què, sent aleshores un jo-
ve cantant ascendent, va interpretar-hi La bohème i
La Traviata. No fos cas que el divo en què s’ha con-
vertit se sentís poc estimat i marxés com a la Scala
de Milà, que va xiular la seva interpretació de Rada-
nés. En tot cas, amb el tercer i quart actes, Alagna
va exhibir la seva veu potent molt més càlida i mo-
dulada. A part d’un Joan Pons impecable en els
duos del seu personatge, Amonasro, amb la seva fi-
lla Aïda, també van tenir moments de glòria l’ele-
gant, però amb aguts una mica estridents, Micaela
Carosi (substituta de Fiorenza Cedolins, que té un
hematoma a les cordes vocals, en el paper de l’es-
clava etíop) i Elisabetta Fiorillo, commovedora en
el moment en què Amneris, rival amorosa d’Aïda,
es redimeix de la seva malignitat per gelosia implo-
rant pietat en va als sacerdots que jutgen Radamés
per una traïció comesa involuntàriament per amor.

N

òpera | «aïda»

Un èxit assegurat
amb el divo inclòs

� Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu (Barcelona). 19

de novembre del 2007.
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