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La polifacètica dissenyadora, re-
alitzadora i fotògrafa Marta Puig,
més coneguda com Lyona, s’ha
convertit, a partir de l’era fotolog, en
la realitzadora de videoclips més
sol·licitada del panorama musical
català. Incondicional dels Love of
Lesbian, han passat per les seves
mans artistes com The new raemon,
Lori Meyers o Sidonie. Experiència
de la qual ha parlat en un dels ac-
tes paral·lels del festival Strenes. 

Què fa tan especial Jarvis Coc-
ker?

El vaig veure per primera vega-
da al Doctor Music Festival i havia
escoltat un disc d'ells (Pulp) i m'en-
cantaven les lletres, m'encanta com
escriu Jarvis. Quan el vaig veure en
directe era com veure un Déu, com
es mou, com canta, com interactua
amb el públic... El seu magnetisme
em recordava al de David Bowie, em
vaig  enamorar.

Robert Wilson, el director de tea-
tre, treballa amb una lògica que
parteix de la sonoritat del silenci i
equilibra al cent per cent so i imat-
ge. Com empasta vostè el so i la
imatge?

És difícil de sintetitzar i explicar-
ho perquè depèn de cada videoclip.
Hi ha cançons que demanen ex-
plicar explícitament  la seva histò-
ria, però n'hi ha d'altres que sugge-
reixen una sensació o un senti-
ment i jo ho tradueixo a la meva ma-
nera. Cada videoclip és un món, no
segueixo una mateixa tècnica. 

No es posa límits?
No, ni objectius tampoc. Em

dedico a viure el dia a dia. No em
pregunto què faré el mes que ve, de
fet no ho sé. Cada mes penso, de
què viurem aquest mes? (rialles).

És feliç?
Sí, bastant. També tinc moments

de dubte, de preguntar-me si esta-

ré tota la vida fent això. Em ve molt
de gust fer coses artesanals, i en vaig
fent les estones que tinc lliures. I
quan em cansi em posaré a fer de-
corats... tinc la sensació que no faré
el mateix tota la vida, simplement
vaig fent. 

Què significa Lyona, Alyona i
Ivanova?

Lyona era el meu nom de fotolog,
em vaig posar aquest nickname
per una història d'amor impossible
amb un italià, no era el moment, i
vàrem pactar que quan cap dels dos
tingués parella ens trobaríem a mig
camí, entre Roma i Barcelona, a Lió.
Alyona és l'alterego dels dibuixos
que faig en 2D i també la vaig crear
en l'època del fotolog. I Ivanova va
sorgir per la necessitat de posar-me
un nom real al Facebook, i el primer
cognom rus que em va venir al cap
és aquest. 

Encara segueix sense tenir tele?
Com creu que aquest aparell in-
flueix la societat?

No, ja en tinc però només la uti-
litzo per mirar sèries i pel·lícules, no
m'agrada gaire. La veritat, crec que
influeix per malament, l’odio bas-
tant, perquè jo tinc molt bons re-
cords de quan era petita amb Bar-
rio Sésamo, La bola de cristal... eren
programes que estimulaven la ima-
ginació i la creativitat. I els progra-
mes actuals estimulen faltar al res-
pecte, la violència... sobretot em fa
molta pena pels nens. 

Es llançaria al llargmetratge? 
M'agradaria però em fa molta

por. Tinc la sensació que no estic
preparada, encara em falta alguna
cosa. A part, m'agradaria escriure’ls
jo i això em costa molt,  m'avorrei-
xo amb la rutina i per escriure s'ha
de ser constant. Per això prefereixo
projectes més curts, videoclips,
spots... més o menys amb un mes
està fet, i per fer un llargmetratge
pots estar-hi anys. 

Un projecte de futur...
M’agradaria frenar una mica de

fer videoclips i començar a escriu-
re una sèrie, una cosa curteta i més
lleugera per començar. No tinc ga-
ire clara la trama, però m'agradaria
fer un musical.  

Internet és la plataforma més
potent però aquesta llibertat i
trànsit digital pot fer desaparèixer
el negoci discogràfic, el cinema...
què en pensa?

Pot fer desaparèixer la indústria,
penso que els músics seguiran co-
brant però els que de mica en mica
deixaran de cobrar seran les disco-
gràfiques. Trobo molt millor que co-
bri l'artista i que no hi hagi inter-
mediaris que se'n vulguin benefi-
ciar. El cinema... em sap molt greu
perquè em sembla meravellós en-
trar en una sala de cinema, que s'a-
paguin les llums i comenci una
pel·lícula. El 21% no ha ajudat gaire...
però tampoc trobo que anar al ci-
nema sigui excessivament car, és
més car un gintònic i la gent en beu
més d'un.

Cap a on ens portaran totes
aquestes retallades?

Sobretot les subvencions es veu-
ran afectades, però també penso
que al final quedarà la gent que re-
alment té vocació, amb  menys mit-
jans i menys pressupost però el re-
sultat final serà el mateix. També és
una manera de frenar tota aquesta
gent que s'ha estat aprofitant, sem-
pre són els mateixos que tenen
subvenció de l'Estat. 

Què treu de l'experiència del
musical La dona vinguda del fu-
tur?

M'ho vaig passar pipa! És un gè-
nere que m'encanta. Que el Marc
Rosich comptés amb mi, que a
més a més hi hagués el Guille Mil-
kyway, sóc molt fan de La Casa
Azul, i la Beth que també havíem
treballat juntes... penso que he
après molt i ha sigut com un cara-
melet perquè en Marc em va deixar
molta llibertat per fer les projec-
cions. 
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Marta Puig (Lyona)

«Sempre són els mateixos
que reben subvencions»

ESTELA GARCIA

Les llibreries estan canviant el
seu model de negoci tradicional,
amb noves tècniques, mesures i es-
tratègies culturals, per resistir una
caiguda de vendes d'entorn del
20% en tres anys, malgrat la qual
cosa el nombre d'establiments es
manté estable, ja que les obertures
compensen els tancaments.

Així, l'any passat a Catalunya
van tancar nou llibreries, algunes
d’emblemàtiques, però se'n van
obrir dotze, amb la qual cosa el
nombre total d'aquests establi-
ments es manté en uns 650, segons
dades del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat.

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va constatar en pre-
sentar aquestes xifres, en vigílies de
la Diada de Sant Jordi, que el mo-
del de llibreria està canviant i que
les noves ja no són únicament
punts de venda de llibres, sinó
que han adquirit «funcions i ca-
racterístiques renovades i actuen
com a centres culturals o d'acti-
visme cultural».

Entre les llibreries que han op-
tat per adaptar-se a la crisi es tro-
ba la barcelonina Jaimes, que des-
prés de 62 anys al cèntric passeig
de Gràcia de Barcelona no podia
assumir ja els més de 20.000 euros
mensuals de lloguer i s'ha traslla-
dat a un altre local pròxim a l'Ei-
xample, més ampli i diàfan. En lí-
nia amb els nous temps, la nova lli-
breria disposarà d'una zona de
presentacions per organitzar cicles
literaris, tallers per a adults i nens,
i en general per a tota mena d'ac-
tivitats culturals.

L'especialització i els nous ser-
veis al lector són altres estratègies
utilitzades en el sector, i així la nova
llibreria Re-Read, oberta el passat
dia 10 a la capital catalana suposa
la introducció del concepte «low-

cost» en el món dels llibres. Ofereix
llibres de segona mà en perfecte
estat a preu fix, que es redueix en
funció del nombre de volums que
es compren: un volum costa tres
euros, dos es poden adquirir per
cinc euros, i per deu euros el client
es pot adjudicar cinc obres. 

El client també pot portar els lli-
bres que ja ha llegit i la llibreria els
hi recompra.

Malgrat aquestes iniciatives per
adaptar-se a la crisi, el sector es tro-
ba «al límit de la resistència» pel
descens del consum, ja que les lli-
breries facturen ara entre un 20 i un
25% menys que fa tres anys, ha as-
segurat a Marià Marín, secretari del
Gremi de Llibreters de Catalunya.

Marín ha puntualitzat que la
tendència és anar a llibreries pe-
tites i especialitzades, i que la gran
llibreria de referència s'està per-
dent perquè el model d'empresa
editorial amb distribuïdora i ca-
dena de llibreries tendeix a la con-
centració.
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El sector factura un 20%
menys que fa tres anys i
aposta per l’especialització
i els llibres «low cost»



Noves estratègies de les
llibreries per combatre 
la caiguda de les vendes 

L’Associació Gironina de Teatre
premia la sala La Planeta

La sala La Planeta de Girona és
la guanyadora del primer Premi
AGT que entrega l’Associació Gi-
ronina de Teatre. En un acte cele-
brat ahir a la Casa de Cultura de Gi-
rona, els socis de l’entitat que re-
cull un centenar de professionals
van reconèixer l’activitat de la sala
gironina com la millor acció en fa-
vor del teatre desenvolupada al
llarg de 2012 a la província de Gi-

rona. Amb aquest reconeixement
s’ha volgut destacar la labor d’a-
questa sala alternativa i el seu
compromís amb els valors emer-
gents gironins i catalans.

El premi, que s’entrega per pri-
mer cop, neix per valorar els es-
forços de companyies, entitats,
empreses i institucions per man-
tenir l’activitat teatral davant del di-
fícil panorama amb què s’ha d’en-
frontar el món de la cultura. 
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Coincidint amb la diada de Sant
Jordi, demà se celebra el tradicional
esmorzar pel món literari de les co-
marques de Girona, que aquest any
servirà també per fer un reconeixe-
ment a la poeta, narradora i perio-
dista Maria Castanyer i Figueres
(1913 – 2003) coincidint amb el cen-
tenari del seu naixement. Maria Cas-
tanyer, que va néixer a Girona i va
viure en diverses poblacions gironi-
nes, va ser guardonada en nombro-
sos certàmens literaris, entre els
quals cal destacar la flor natural als
Jocs Florals de la Llengua Catalana
celebrats el 1959 a París. L’esmor-
zar literari, que tindrà lloc a la Casa
Solterra, reunirà els escriptors, edi-
tors i llibreters de les comarques gi-
ronines en un acte presidit pel dele-
gat del Govern, Eudald Casadesús i
el director dels Serveis Territorials
de Cultura, Antoni Baulida. 



Homenatge a Maria
Castanyer per la diada

TROBADA LITERÀRIA
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