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Per tercer any consecutiu i
amb l’aval de l’èxit aconse-
guit, el diari AVUI posa en
marxa aquest estiu una
promoció gràcies a un
acord amb algunes de les
editorials en català més im-
portants. La intenció és fo-
mentar la lectura. La pro-
moció començarà el dissab-
te 18 de juliol i acabarà el
divendres 28 d’agost.

Les editorials que hi par-
ticipen són Glénat, Símbol
Editors, Ara Llibres, La Ma-
grana, Edebé, Edicions 62
i Vicent Marquès. Els
temes triats per a cada set-
mana són els còmics japo-
nesos (manga), assaig d’ac-
tualitat, literatura infantil
i juvenil, narrativa nacio-
nal i internacional, oci i vi-
vències i, finalment, cuina.

Aquests sis àmbits temà-
tics, un per setmana, tin-
dran l’ordre que tot seguit
detallem i inclouran una
llista tancada de títols.

Del 18 al 24 de juliol
Glénat ofereix els 6 pri-
mers números de la sèrie
Love Hina i els 9 primers
de Sakura, la caçadora de
cartes. En tots dos casos,
són històries il·lustrades de
manga que han estat dutes
a la televisió en format
anime, els dibuixos ani-
mats japonesos.

Del 25 al 31 de juliol
Símbol Editors ofereix en
la setmana d’actualitat els
títols Ganivetades suïsses
i (Quatre) Barres i estre-
lles. Ara Llibres aporta 6 tí-
tols: La gran evasió, Jet
lag, Maleïts amics, Estima-
da Chaskañawi, L’art de
citar i No a Madrid 2012.

La lectura de llibres en temps de vacances serà més senzilla per als lectors i subscriptors de l’AVUI ■ AVUI

La magrana ofereix El joc
de viure i Virus.

De l’1 al 7 d’agost, Edebé
proposa 15 títols infantils,
com ara La bella dorment,
El Dani i els dinosaures ju-
guen a fet i amagar i Com
ens hem de comportar al
parc. Símbol Editors pre-
senta 3 títols (Bernat, el
somni d’un artista, La bi-
cicleta de l’avi i El nen
savi) i La Magrana 2: El
tron de jade i El drac de Sa
Majestat.

Del 8 al 14 d’agost, en la
setmana de la narrativa,
Edicions 62 proposa 4 títols
(El nom del porc, Una nit
bestial, Cristòfor Colom i El
principi santànic) i La Ma-
grana 11, com ara Un petit
inconvenient, Budapest i
Sorra a les sabates.

Del 15 al 21 d’agost, es
podran triar 13 títols, com
ara Pastisseries de Catalu-
nya, El món dels jocs, La
llegenda de l’Everest i Ho-
ròscops, en la setmana de-
dicada a l’oci i les vivències,
amb la participació d’Ara
Llibres (3), La Magrana
(6), Símbol Editors (2) i
Edicions 62 (2).

Finalment, del 22 al 28
d’agost, podrem aconse-
guir alguns dels 15 títols
sobre el món de la cuina
que ofereix l’editor Vicent
Marquès, entre ells El
dinar de Nadal, El vi als
Països Catalans i Una dot-
zena de plats valencians.

Cada divendres, l’AVUI
publicarà una informació
més completa en aquestes
pàgines. ■

Com es poden aconseguir

@Els lectors:
Així com en altres promoci-
ons de l’AVUI cal tenir una
cartilla que s’omple amb cu-
pons que es poden retallar
cada dia, aquesta promoció
és diferent.

Els lectors de l’AVUI que
no siguin subscriptors del
diari podran aconseguir cada
dia –des de dissabte vinent,
dia 18 de juliol– un llibre de
la setmana temàtica amb el
cupó que es publicarà diària-
ment al costat de la capçale-
ra del diari. Amb el cupó i dos
euros tots els lectors podran
obtenir el llibre que triïn,
que cada setmana serà d’un
àmbit diferent.

@Els subscriptors:
Els subscriptors de l’AVUI,
com sempre, rebran un trac-
te especial. A partir del llis-
tat que avui avancem, po-
dran fer la reserva de títols
trucant al telèfon d’atenció
al lector: 93 316 39 39. El
màxim de llibres que es po-
dran reservar és de dos per
temàtica, per setmana.

Si ho volen, poden triar
que se’ls enviïn els llibres tri-
ats al seu domicili (amb un
cost d’enviament de 3 euros).
L’altra opció és passar-los a
recollir per la botiga del
diari. Les dates de reserva
per als subscriptors són del
13 al 20 de juliol.

Present vulnerable
De Raravis.
TNC, 9 de juliol. Grec 09.

Apartir dels Diaris,
1973-1978 que Feliu
Formosa va escriure

arran de la mort de la seva
dona, la companyia Raravis
ha compost una coreografia
d’imatges al·legòriques pin-
tades en un íntim clarobscur
que les apropa a l’espai on
la memòria i la realitat dei-
xen de donar-se la mà, on el
contacte perd tota escalfor i
el desig camina perdut.

La narrativa poètica de
Formosa és traspassada als
intèrprets per mitjà de peti-
tes escenes on la fragilitat
de la forma dóna cos a
l’emotivitat de la idea. Amb
el collage musical de Joan
Saura l’obra guanya textu-
res delicades i variades en
cada escena, amb pianos
llunyans, sorolls creixents,
melodies amigues i silencis
a l’escolta. El fragment amb

la cançó Sleeping alone de
Moby, a un volum baixíssim,
només per no oblidar-la,
converteix el ball de Cons-
tanza Brncic en un passeig
pels núvols, des del mo-
ment que obre els braços
com una flor davant del sol.

Aquest tipus de qualitats
de moviment són particu-
lars de cada intèrpret per
bé que tots segueixen el
mateix camí per on ja ens
té habituats la companyia:
amb els seus passos de
peus girats cap endins,
amb els braços trencats, el
cap torçat i un contacte
amb el terra que fa pensar
en les sensacions més pri-
migènies de mantenir el
cos en equilibri. La lletjor i
la bellesa, com en la quoti-
dianitat, són germanes en
les obres de Corchero-
Muñoz.

Amb els fragments d’un
diari personal es crea una
realitat abstracta que frena
tot desig d’aliment cultural
de fàcil digestió. Present
vulnerable és lent per ne-
cessitat, per poder notar la
seva existència sense fer-la
malbé, sense trencar un
encís que la fes desaparèi-
xer. O, en cas contrari,
“aquest poema mai no
haurà existit”, en paraules
de Formosa.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Fragments
d’un diari
emotiu

La fragilitat
de la forma dóna
cos a l’emotivitat
de la idea

ElComentari Pep Blay

Us prometo una decisió en
ferm que acabo de prendre.
Aquest serà l’últim article

sobre Michael Jackson que escriuré,
perquè si alguna cosa m’interessa
del Rei del Pop és la seva música,
no la seva vida, d’acord? I com que
ja no compondrà res més, doncs
s’ha acabat. Bé, només una última
cosa: els voltors de la seva discogrà-
fica han publicat un nou single, I’ll
be there –que va interpretar la Ma-
riah Carey al funeral– però en una

L’últim article sobre Michael Jackson (ha!)

de les primeres versions en què
cantava el Michael, en acústic, de
l’any 70. La lletra té molt de morbo:
“T’estendré la mà. Tindré fe en tot el
que facis. Només pronuncia el meu
nom i allà hi seré. On hi hagi amor,
allà seré”. El déu Jacko, ai... Però
que consti que he comentat això
només perquè és música. Perquè a
mi Michael m’interessa com a artis-
ta. Com a home, va ser un pobre
desgraciat que va morir infeliç, ja es
veia venir de tan malament que es-

tava. Ara ho diu el seu biògraf, que li
donava sis mesos de vida. També la
seva primera dona, la Lise Marie
Presley, ara diu que el mateix
Jackson sabia que anava a morir.
Fins i tot jo ho sabia, què caram!
Però a mi què m’importa! Això no
és música! Com també tenia clar
que potser el van assassinar! No
m’estranya que ho investiguin! I
què? A mi no m’importa! A mi no
m’afecta gens! Com a molt, el que
ha dit una font propera a la família

de Michael: es veu que el volen clo-
nar. Que sí, que igual que a Walt Dis-
ney el van congelar per tornar-lo
algun dia a la vida, doncs a Michael
el ressuscitaran en forma de clon.
Un nou Jackson que mai cometrà
res semblant a la pederàstia i que,
en canvi, crearà noves cançons me-
ravelloses de les quals potser
n’hauré de fer la crítica. Però fins
aleshores no penso escriure res
més. Perquè jo només vull parlar de
música... ha, ha!!!


