
Quan, a primers dels setanta, 
els joves poetes impulsaven 
un moviment ara anomenat 

La revolta poètica (exposició a San-
ta Mònica), no calculaven que des-
prés de l’acollida rebuda, verament 
extraordinària, aquella noble aspi-
ració per canviar l’existència i am-
pliar els horitzons de l’experiència 
es veuria reduïda a efímer foc d’en-
cenalls. La realitat, el pes i la por del 
que està instal·lat, pot esclafar això 
i molt més, fins i tot en un país ima-
ginatiu i trencadís com el nostre.
 Bandejada, doncs, la poesia a les 
catacumbes, per perillosa, i amb 
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deesi ella la cultura que aspirava a im-
pregnar la societat, el país va em-
prendre el camí descendent del 
desinterès sota l’hegemonia d’una 
política realista que mercadejava 
amb els somnis. N’observem els re-
sultats amb amargor, però sense 
queixa ni sorpresa. Estàvem avi-
sats. Anem aviats. Sobretot per-
què els glaçats quarters d’hivern, 
per no parlar, en l’ordre del sim-
bòlic, de gulags, han estat custodi-
ats per ínclits professors i crítics, 
al·lèrgics al més mínim qüestiona-
ment del seu ordre tan esterilitzat 
com insensible.

 Tan lluny va arribar la proscrip-
ció, que l’Ajuntament de Barcelona 
es va trobar amb uns Jocs Florals 
que l’avergonyien. Per fortuna, 
en comptes de suprimir-los, els 
va actualitzar. L’encert consistia 
a comptar amb els poetes i confi-
ar-hi. D’aquells canvis, les reno-
vacions i les innovacions que han 
conduit fins a la Setmana de la Po-

esia de Barcelona, comissariada en-
guany per Sam Abrams, un veterà 
en totes les batalles poètiques i per 
Ernest Farrés. Resposta extraordi-
nària. Algun dia haurem de reco-
nèixer els primers que van posar 
fil al laberint, Àlex Susanna, David 
Castillo i Gabriel Planella.
 Els astres es conjuren perquè 
torni la poesia. La poesia amb qui-
lla fonda. La que en les encalmades 
es decandeix i no navega, però que 
amb les incerteses reprèn el solc de 
l’ànima. Ja ho va notar Plini el Jove: 
la seguretat, sempre falsa, fa avor-
rir la poesia. H

S’haurà de reconèixer 
algun dia la seva tasca  
a Àlex Susanna, David 
Castillo i Gabriel Planella 

SETMANA DE SANT JORDI (DEL 22 AL 28 D’ABRIL)

FICCIÓ NO FICCIÓCatalà
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Sant Jordi a Catalunya

Albert Espinosa

1 ‘Bruíxoles
que busquen 
somriures perduts’

Albert Sánchez Piñol

2 ‘Victus.
Barcelona 1714’

Sílvia Soler

3 ‘L’estiu 
que comença’

Ildefonso Falcones

4 ‘La reina descalça’

Pilar Rahola

5 ‘El carrer 
de l’Embut’

Jaume Barberà

1 ‘S’ha acabat 
el bròquil’

Lluís Llach

2 ‘Estimat Miquel’

Ana Riera

3 ‘1001 curiositats 
de la independència
de Catalunya’

Josef Ajram

4 ‘No sé on és el límit, 
però sí que sé 
on no és’

Josep Maria Espinàs

5 ‘Una vida 
articulada’

Albert Espinosa

1 ‘Brújulas
que buscan 
sonrisas perdidas’

Albert Sánchez Piñol

2 ‘Victus’

Ildefonso Falcones

3 ‘La reina descalza’

Javier Sierra

4 ‘El maestro 
del Prado’

Víctor Amela

5 ‘El cátaro 
imperfecto’

Hiromi Shinya

1 ‘La enzima 
prodigiosa’

Miguel Ángel Revilla

2 ‘Nadie es más 
que nadie’

Nacho Medina/
Frank Cuesta

3 ‘Las aventuras de 
Frank de la Jungla’

Risto Mejide

4 ‘Annoyomics’

Mr. Wonderful

5 ‘Cosas no aburridas
para ser la mar
de feliz’

ELS MÉS VENUTS A CATALUNYA, SEGONS GfK
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PREMI TEATRAL

Josep Maria 
Miró guanya 
el Quim Masó
Nerium Park, de l’autor d’El principi 
d’Arquimedes, s’ha emportat la se-
tena edició d’un premi que con-
cedeix 50.000 euros per produ-
ir l’obra i la representació en el 
pròxim festival Temporada Alta 
i en el Grec del 2014. Aquest thri-
ller social amb dos intèrprets rela-
ta en 12 escenes (una per mes de 
l’any) la història i la desintegra-
ció d’una jove parella, resident 
a la urbanització Nerium Park, i 
d’un estil de vida. 

FICCIÓ HISTÒRICA

Lluís Miñarro 
debuta amb un 
llargmetratge
El productor Lluís Miñarro està 
rodant el seu primer llargmetrat-
ge: Estel fugaç. «Una aproximació 
en clau poètica al breu regnat i a 
la personalitat d’Amadeu de Sa-
boia», segons l’ara director, que té 
entre els seus protagonistes Álex 
Brendemühl, Bárbara Lennie, Lo-
la Dueñas, Lorenzo Balducci i Álex 
Batllori. La cinta, que arriba des-
prés dels documentals Familys-
trip i Blow Horn, compta amb la col-
laboració de Sergi Belbel en el des-
envolupament del guió. 

Espinosa 
venç per Sant 
Jordi, que va  
baixar vendes
3La facturació total va descendir     
el 5,1%, segons les últimes dades 
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F
inalment, Albert Espinosa 
va guanyar el pols del passat 
Sant Jordi amb Albert 
Sánchez Piñol, encara que 

fos per poca diferència. Les últimes 
dades, que ja inclouen totes les grans 
cadenes de més venda, donen com el 
llibre més venut, tant en català com 
en castellà, Brúixoles que busquen som-
riures perduts, seguit de Victus, però 
també rectifiquen, a la baixa, el ba-
lanç econòmic que el Gremi de Lli-
breters va facilitar l’endemà de la di-
ada i que, segons el seu president, 
Antoni Daura, calculava que s’havi-
en complert les expectatives del ni-
vell de vendes del 2012. Segons les 
últimes xifres de l’empresa alema-
nya de mesurament d’audiències 
GfK, el valor de les vendes ha baixat 
en conjunt el 5,1%. En el desglossa-
ment, en realitat la facturació ha pu-
jat l’1,9 % en català i s’ha reduït el 
8,5%  en castellà.               

PARADES A PEU DE CARRER / Aquest nou 
rànquing, que computa la setmana 
del 22 al 28 d’abril, actualitza i com-
pleta el facilitat pel Gremi de Llibre-
ters el dia 24 (que col·locava Victus 
com el llibre més venut en català i el 
quart en castellà, i la novel·la d’Espi-
nosa, la segona en català i la novena 
en castellà), però en el qual encara 
no s’incloïen tots els grans punts de 

venda. A més a més de no computar 
les xifres de l’Fnac i El Corte Inglés, 
dos dels quatre grans juntament 
amb la Casa del Llibre i Abacus, el 
Gremi tampoc va arribar a temps de 
comptabilitzar les xifres de vendes a 
les parades a peu de carrer, només 
les de l’interior de les llibreries, da-
des que sí que recull GfK.   
 El gremi va inaugurar per aquest 
Sant Jordi l’ús de l’eina Libridata, 
una base de dades comuna entre edi-
tors, llibreters i distribuïdors, posa-
da en marxa per la Cambra del Llibre 

de Catalunya i Fundacc, i que fa una 
revisió de les vendes reals en 174 co-
merços. Encara que és un sistema mi-
llor que el d’altres anys, que té més 
en compte les petites llibreries, fet 
que prima el llibre en català, el pro-
blema ha estat que no totes les boti-
gues han començat a utilitzar-lo. 
 També GfK posa més atenció al lli-
bre en català, i és el rànquing de re-
ferència de les editorials catalanes, 
com ara Grup 62, però a més a més 
recull les xifres de Carrefour, un al-
tre gran punt de venda, sobretot de 
llibres en castellà. H   

RÀNQUING DEFINITIU DELS MéS vENUTS 

Les vendes en català 
han pujat l’1,9%,  
però en castellà  
s’han reduït el 8,5%
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