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Un Alfaguara amb 
les maletes a punt
3El colombià Jorge Franco guanya el premi literari

ERNEST ALÓS 
BARCELONA 

E
l que havia de ser el premi 
Alfaguara del 50è aniversa-
ri de l’editorial, amb la in-
cògnita de si el següent en-

cara se celebraria sota el paraigua 
empresarial de Santillana i el grup 
Prisa, es va convertir, després de 
l’anunci de la vigília, en un incòmo-
de comiat, als salons de l’Hotel Palace 
de Madrid, amb la certesa de la inte-
gració, d’aquí pocs mesos, al grup 
Penguin Random House i les incòg-
nites de quin paper hi jugaran edito-
rials com Alfaguara, Taurus, Aguilar 
o Suma. D’altra banda, a l’altre cos-
tat de l’Atlàntic, l’escriptor colom-
bià Jorge Franco feia mèrits com a 
guanyador del premi amb una obra 
amb un plantejament prometedor, 
per gaudir del seu dia de glòria.
 La novel·la guardonada amb l’Al-
faguara, El mundo de afuera, combi-
na, segons diuen l’autor i el jurat, 
elements gòtics (una mansió, que 
realment va existir a la Medellín na-
tal de Franco, que sembla un castell, 
amb un dandi casat amb una alema-
nya que té la seva filla tancada) i la 
combinació d’un humor esbojarrat 
i la violència encarnada per El Mono, 
un bandoler dels anys 60 que comet 
un segrest (que el jurat va comparar 
amb les pel·lícules dels germans Co-
en i l’autor, amb les de Tarantino).
 Jorge Franco és l’autor, entre al-
tres, de la novel·la Rosario Tijeras, que 
va ser objecte d’una exitosa adapta-
ció cinematogràfica. Quan Ignacio 

Santillana, president no executiu de 
Santillana, la divisió de llibres de Pri-
sa que mantindrà només el llibre de 
text en la seva estructura, es va aco-
miadar al final de la cerimònia amb 
un sentit «me’n vaig», s’emportava 
amb ell la companyia a sobre.    
 Els que no van haver d’acomiadar-se 
van ser els màxims directius de Pri-
sa, que van excusar la seva absència 
en l’acte.
 L’anunci, la nit anterior, de la 
venda a Penguin Random House 
d’Alfaguara i la resta d’editorials de 
Prisa, amb l’excepció del llibre de 

un premi global i a partir d’ara se-
rà més global encara. Sí, això se-
rà una celebració, per si algú en 
dubtava. Tots confiem que el mi-
llor encara ha de venir».
 La integració de Santillana 
Ediciones Generales (Alfaguara, 
Taurus, Aguilar, Suma...) a Pen-
guin Random House encara s’ha 
de definir: tot i que, en concret, el 
futur del premi Alfaguara comp-
ta amb l’avantatge que el grup 
adquirent, a diferència de Plane-
ta, no té cap gran guardó a la seva 
cartera.
 
CONTINUÏTAT / En el transcurs de la 
seva intervenció des de l’estrada, 
Ignacio Santillana va sostenir 
que l’operació  és «la millor op-
ció» davant les «transformacions 
que està patint tant el sector edi-
torial com l’educatiu», uns canvis 
que a parer seu requereixen «més 
dimensions i més tecnologia». 
Santillana va assegurar que, du-
rant els mesos que falten fins que 
es tanqui la compra, hi haurà 
«normalitat empresarial i esperit 
de continuïtat en el període d’in-
tegració».
 De la suma de la filial per a Es-
panya i Amèrica Llatina de Pen-
guin Random House i dels segells 
generalistes de Santillana en sor-
tirà el segon grup editor en llen-
gua castellana, amb una quota 
de mercat a Espanya que serà no-
més el 20% inferior a la que actu-
alment té el Grupo Planeta. H
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33L’escriptor colombià Jorge Franco. 

EL PERIÓDICO

text, va pesar com una llosa  durant 
tota la cerimònia, amb la incòmo-
da emissió dels vídeos en què autors 
com Mario Vargas Llosa, Arturo Pé-
rez Reverte o Javier Marías parlaven 
del passat i del futur de l’empresa. 
Montserrat Domínguez, la presen-
tadora de l’acte, emocionada igual 
que històrics de la casa com Juan 
Cruz, va abordar el tema des del pri-
mer segon, preferint parlar del fu-
tur de l’editorial en el marc del ge-
gant multinacional Penguin Ran-
dom House. «Aquest sempre ha estat 

La venda de Santillana 
a Penguin Random 
House, anunciada la 
vigília, va pesar com 
una llosa en l’acte

DANSA BUTOH

Yoshito Ohno actua al Mercat
Un dels intèrprets de dansa butoh més respectats, Yoshito Ohno, presenta 
avui i demà al Mercat de les Flors Flower and bird – A letter to my future self. Una 
part de la peça consisteix en una coreografia de Tatsumi Hijikata. Com Oh-
no explica: «Ballaré Divinarianes, l’escena inicial d’Admiring La Argentina de 
Kazuo Ohno. Ballaré les peces que Hijikata va crear per a mi el 1985, un any 
abans de morir. Aquesta vegada em ballaré a mi mateix… tal com sóc.»

FESTIVAL DE MÚSICA

Future Islands 
i Girl Band, 
al Primavera 
El Primavera Sound va anunciar 
ahir la incorporació al cartell de Fu-
ture Islands, Girl Band (29 de maig) 
i FKA Twings (30). Future Islands 
publicarà ben aviat el seu quart àl-
bum sota 4AD, Singles. Girl Band 
s’ha convertit en un dels grups del 
moment, mentre que FKA Twigs és 
una jove productora i ballarina an-
glesa forjada a Youtube.

CITA AMB LA VINYETA

Azzarello i 
Pia Guerra, al 
saló del còmic
El guionista nord-americà Brian 
Azzarello –autor de 100 balas, Lut-
hor i Joker– i la multipremiada di-
buixant canadenca Pia Guerra (co-
creadora amb Brian K. Vaughan de 
la sèrie Y, el Último Hombre) ja han 
confirmat la seva presència en la 
32a edició del Saló Internacional 
del Còmic de Barcelona que se ce-
lebrarà del 15 al 18 de maig.


