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estratègies comercials

publicar edicions especials de but-
xaca en tapa dura: Ediciones B, amb 
Gent tòxica a 6,95 euros, l’ha conver-
tit, amb 85.000 exemplars, en el lli-
bre de butxaca més venut de l’any.
 Aquest any, Amazon ha ofert, 
fins ahir, un centenar d’ebooks 
amb descomptes del 50%. Fins al 
febrer, la Casa del Llibre manté la 
seva campanya Tirem la casa per la fi-
nestra. I la FNAC anuncia Exemplars 
limitats al millor preu. Les ofertes no 
són gaire abundants, però no dei-
xa d’haver-hi algunes perles: La 
maleta mexicana, de 85 a 27,50 eu-
ros. La pasta de Phaidon, de 29,95 
euros a 9,95; la sèrie de llibres de 
fotografia històrica que va coordi-
nar el desaparegut Paco Elvira, de 
29,50 a 9,95; els àlbums de l’edito-
rial El Jueves, a la FNAC, a 5,95 eu-
ros; Los indios de América del Norte, de 
Richard Curtis, a 5,83... H

RICARD CUGAT

Cartells d’oferta a la 
Casa del Llibre del 
passeig de Gràcia.

Un dels conceptes més repe-
tits últimament al nostre 
país és que necessitem em-

prenedors que ens ajudin a sortir 
del forat (on ens han ficat, afegei-
xo, uns miserables que se n’han 
sortit com si res). Tothom ha de 
ser un emprenedor. I en tots els 
camps: industrials, empresarials, 
artístics… Doncs bé, jo tinc dos 
amics que fan cine i que són molt 
emprenedors i a qui l’Acadèmia, 
a l’hora de les nominacions per 
als Goya, els ha ignorat, tot i que 
les seves respectives pel·lícules 
són, al meu modest entendre, del 
millor que ha produït el 2013 el 
malparat cine espanyol.
 Els meus amics es diuen Isabel 
Coixet i Juan Cavestany. L’una es 
va pagar de la seva pròpia butxa-
ca Ayer no termina nunca i, una ve-
gada rodada la pel·lícula, ni TVE 
ni TV-3 van mostrar el més mí-
nim interès per adquirir-ne els 
drets d’antena: enhorabona per 
ser tan emprenedora, però no 
compti amb nosaltres. L’altre va 
rodar Gente en sitios sense ni un 

duro, com va poder, esquivant 
moltes dificultats i en les estones 
lliures dels seus amics actors. Els 
crítics d’aquest diari la van ele-
gir com la millor pel·lícula espa-
nyola de l’any, però el públic, pri-
mer, i l’Acadèmia, després, han 
passat d’ella com de la pesta. ¿De 
veritat no es mereixien cap nomi-
nació a res les pel·lícules de Coi-
xet i Cavestany? I no estic par-
lant de nominacions per llàsti-
ma, perquè l’una es va jugar els 
seus propis diners i l’altre no té 
lloc on caure mort, sinó perquè 
són dues propostes francament 
valeroses i interessants.
 Imagino el lector suspicaç pen-
sant: vaja, aquest es rebota per-
què no nominen els seus amics. 
Però no és el cas. Aquí el més pre-
ocupant és el missatge que la in-
dústria llança als seus creadors 
més arriscats: endavant amb les 
seves bogeries i els seus caprit-
xos, sufraguin-s’ho vostès ma-
teixos, paguin una ronyonada i 
abusin de la confiança dels seus 
amics, perquè de nosaltres no en 
trauran res, ni tan sols un reco-
neixement moral a l’esforç rea-
litzat. I a partir d’ara, tot aquell 
que vagi a la seva bola que s’atin-
gui a les conseqüències. H
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46 candidats per 
suplir Matabosch
3 L’escollit com a director artístic 
del Liceu s’incorporarà aquest estiu

MARTA CERVERA
BARCELONA

El termini de presentació de candi-
datures per a la selecció d’un nou 
director artístic i de producció del 
Gran Teatre del Liceu va acabar ahir, 

i 46 aspirants d’11 nacionalitats han 
presentat el seu currículum per ocu-
par el càrrec. Joan Matabosch, que 
des de l’1 de gener ja és oficialment 
el nou director del Teatro Real de 
Madrid, mantindrà la seva presèn-
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cia a Barcelona fins a final de tempo-
rada, compaginant la seva activitat 
aquí amb la seva nova feina.
 La majoria dels candidats posse-
eixen un «alt perfil professional», 
segons va informar ahir el Liceu en 
una nota de premsa. Tenir un per-
fil internacional, experiència acre-
ditada i ser capaç d’ajustar-se a l’ac-
tual model de programació artísti-
ca, marcat per les retallades, eren 
alguns dels requisits que s’exigien.
 El Liceu ha de fer ara una selecció 
i enviar als escollits informació rela-
tiva al model artístic del coliseu per-
què dissenyin una proposta. L’objec-
tiu és que el nou director sigui esco-
llit abans de final de temporada per 
poder incorporar-se a la feina abans 
de l’1 de setembre. H

Günter Grass deixa 
l’escriptura als 86 anys
3 L’autor alemany diu que ja només dibuixarà  

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

L’escriptor alemany Günter Grass, 
premi Nobel de Literatura el 1999, 
ha afirmat en una entrevista que se-
rà publicada avui pel diari Passauer 
Neue Presse que amb tota probabili-
tat no tornarà a publicar cap novel·la 
més, a causa de la seva edat. «Ja tinc 
86 anys. No crec que encara aconse-
gueixi escriure una novel·la», expli-
ca l’escriptor, en un avançament de 
l’entrevista difós ahir.
 «El meu estat de salut no em per-
met fer projectes a cinc o sis anys 
vista. Els que serien necessaris per a 
un treball d’investigació o per a una 
novel·la», aclareix. L’autor d’El timbal 
de llauna explica que, després d’un 
període d’inactivitat a causa de di-
versos ingressos hospitalaris, en l’ac-
tualitat està «consagrat» al dibuix i 
a l’aquarel·la. La seva última novel-
la, Com els crancs, va ser publicada el 
2002. El seu últim llibre, el 2010, va 
ser el tercer volum de les seves me-
mòries. L’abril del 2012, Grass va sus-
citar un escàndol al publicar un poe-
ma, El que s’ha de dir, en què deia que 
Israel posava en perill la pau mun-
dial amb els seus desitjos d’atacar 
l’Iran, i argumentava que fins llavors 
havia contingut les seves crítiques 
per l’«estigma inesborrable» del seu 
origen. Als 17 anys, Grass, militant 
d’esquerres tota la seva vida adulta, 
va ingressar al braç militar de les SS. 

ALTRES ADÉUS ALS 80 / Els últims temps, 
diversos veterans escriptors han avi-
sat els seus lectors que ja no podran 
esperar d’ells cap obra important 
més. Un d’ells, l’escriptor nord-ame-

ricà Philip Roth, va anunciar a la re-
vista francesa Les Inrockuptibles l’oc-
tubre del 2012, poc abans d’excusar 
la seva assistència als premis Prín-
ceps d’Astúries per una operació a la 
columna, que Némesis, la novel·la 
que va publicar el 2010, seria el seu 
últim llibre. «Jo, que encadenava un 
llibre darrere l’altre, no he escrit res 
els últims tres anys. He preferit tre-
ballar en els meus arxius per fer-los 
arribar al meu biògraf. Li he enviat 
milers de pàgines que són com les 
meves memòries, però no unes me-
mòries literàries publicables com a 
tals, perquè no vull escriure les me-
ves memòries sinó que el meu biò-

graf tingui el material necessari 
abans que mori», va confessar l’es-
criptor, que ha complert els 80 anys. 
El juny del 2013 va ser l’escriptora 
canadenca Alice Munro, mesos 
abans de rebre el premi Nobel, qui, 
als 81 anys, també va fer pública la 
seva decisió de deixar l’escriptura. 
«No és que no m’agradi escriure, pe-
rò crec que arriba un moment en 
què penses en la vida d’una manera 
diferent. I potser, quan arribes a la 
meva edat, no vols estar sol, com ne-
cessita estar un escriptor», va decla-
rar Munro, que va dir que havia se-
guit l’exemple de Roth: «Ell sembla 
feliç ara». H
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33 Günter Grass, en la fira del llibre de Frankfurt de l’any 2006.
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