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Concert benèfic amb Bach 
i els Beatles a Terrassa 
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra 
(ONCA) interpreta el programa De Bach als 
Beatles avui a l’Auditori de la Caixa de Terras-
sa. El concert, dirigit per Gerard Claret, és de 
caràcter benèfic i està dedicat a la recerca bi-
omèdica que porta a terme la Fundació Do-
cència i Recerca Mútua Terrassa.

Un Sant Jordi musical amb 
Els Pets, Quintana i Dausà
Els Pets, Gerard Quintana, Joan Dausà, Blau-
mut i Joana Serrat participaran en els con-
certs de Sant Jordi de l’antiga fàbrica Estrella 
Damm. En total seran dinou actuacions de 
petit format a partir de les 12 del migdia. A 
més, hi firmaran discos una trentena d’artis-
tes com Miguel Ríos i Santi Balmes.

RBA dóna per inaugurat  
el mes literari de Sant Jordi

convocatòries. Cal no deixar passar 
els daus de rocafort.  

Per trencar el gel i oferir la ben-
vinguda, Pere Matesanz, director 
general de RBA Llibres, dirigeix 
unes paraules que volen ser una de-
mostració d’optimisme: hi ha mo-
tius per pensar que el pitjor de la cri-
si ja ha passat, i cal afrontar el futur 
amb forces renovades. L’editora 
Maia Conesa, de Cercle de Lectors, 
hi està d’acord: “Ja n’hi ha prou de 
pessimisme. Hi ha motius per pen-
sar que les coses començaran a can-
viar aviat. Ahir mateix, sense anar 
més lluny, vaig visitar el local d’una 
llibreria que està a punt d’obrir les 
portes. Això és un senyal d’optimis-
me, no?” Es refereix a la Llibreria 
Calders, que treballa contra rellot-
ge per inaugurar abans de Sant Jor-
di al barri de Sant Antoni, precisa-
ment al passatge Pere Calders.  

El mateix opina la Núria Iceta, 
que arrossega una afonia feliç: ahir 
es van celebrar els 400 números de 
la revista L’Avenç, i molts dels con-
vidats a l’acte que es va celebrar al 
Born Centre Cultural van acabar el 
vespre traient el cap a la Calders, en 
una prèvia empetitida de la trobada 

d’avui: alguns editors del grup Lle-
gir en Català (Periscopi, Meteora, 
Raig Verd) també repeteixen festa.  

Arriben llibreters: sospitosos ha-
bituals i barcelonins com el Lluís 
Morral de Laie i el Paco Camarasa 
de Negra i Criminal, però també la 
Fe Fernández, de l’Espolsada, la lli-
breria de les Franqueses del Vallès, 
o llibreters de Granollers, Mollet i 
Girona. Guillem d’Efak, el flamant 
hereu de Carme Balcells, sembla 
molt tranquil davant del seu primer 
Sant Jordi amb càrrec. Arriben es-
criptors: l’Ada Castells, el Daniel 
Vázquez Sallés, el Joan-Lluís Lluís 
(vingut des de la Perpinyà salvada in 
extremis de les urpes de l’extrema 
dreta), l’assagista i biògraf Jordi 
Amat, l’escriptora de novel·la negra 
Teresa Solana, l’Antoni Vives, que 
està molt content perquè la seva 
tercera novel·la, El paradís inassoli-
ble, ja ha arribat a la segona edició. 
Com ho compatibilitza amb l’exi-
gent feina de regidor d’Urbanisme 
i tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona? “Qüestió d’organit-
zació –assegura–. Sóc molt discipli-
nat”. Disciplina i optimisme, ¿les 
claus per a un Sant Jordi d’èxit?e
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El sector del llibre es conjura per girar full a la crisi de vendes
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Optimisme  
“Hi ha motius 
per pensar 
que les coses 
canviaran 
aviat”, diuen 
els editors 

Pere Ventura va morir ahir als 
54 anys a Madrid. ARA

Mor l’actor  
Pere Ventura,  

el Salva de  
‘Porca Misèria’ 

MARINA ESPASA 
BARCELONA 

Després de l’aiguat bru-
tal de mitja tarda, el 
vespre ha quedat tenyit 
de taronja: el cel i la 
il·luminació de la sala 

noble de l’edifici de la plaça de les 
Glòries que, des de fa un parell 
d’anys, RBA llueix com a seu de les 
seves festes. La més multitudinària, 
la del premi de novel·la negra de co-
mençaments de setembre, verita-
ble rentrée de la temporada literà-
ria i, després d’un parèntesi de dos 
anys, també la festa de Sant Jordi, 
que, vista la data en què se celebra, 
tan a començaments d’abril, té vo-
cació de convertir-se en el tret de 
sortida d’un mes farcit de festes i 
actes. El temps obliga a tancar l’ac-
cés a la magnífica terrassa, però la 
sala és prou àmplia per enquibir el 
sector: escriptors, editors, llibre-
ters, agents literaris i autors beuen 
xampany francès i degusten un so-
par que està al nivell d’anteriors 
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BARCELONA. L’actor Pere Ven-
tura va morir ahir, als 54 anys, 
després de patir una aturada car-
diorespiratòria. L’intèrpret era a 
Madrid per motius de feina, pe-
rò s’han iniciat els tràmits per 
traslladar les seves restes mor-
tals a Barcelona.   

Un dels seus últims treballs ha 
estat la pel·lícula Los últimos días, 
dels germans Álex i David Pastor. 
Però les seves actuacions més re-
cordades seran per les sèries de 
TV3, que l’havien convertit en una 
cara habitual de l’escena catalana. 
En l’última, a La Riera, interpreta-
va el personatge de Paco. També va 
tenir un paper protagonista com a 
empresari a Porca Misèria. Va apa-
rèixer a Infidels, Ventdelplà, Kuba-
la, Moreno i Manchón i als serials 
Laberint d’ombres i Nissaga de po-
der. Per a la televisió espanyola va 
treballar a Hispania, Cuéntame co-
mo pasó, El internado, Crematorio, 
Gran Reserva i Los hombres de Pa-
co. Al cinema va aparèixer recent-
ment a Tres metros sobre el cielo, de 
Fernando G. Molina; Animales do-
mésticos, de Xavi Giménez, i Los 
ojos de Julia, de Guillem Morales. 

En els seus vint anys de carrera, 
Pere Ventura també va treballar 
sovint al teatre. Era un col·labora-
dor habitual de les produccions de 
La Perla 29 com El misantrop, El 
cercle de guix caucasià i Natale in 
Casa Cupiello, totes dirigides per 
Oriol Broggi. També va treballar a 
les ordres de Toni Casares, Paco 
Mir, Calixto Bieito i Sergi Belbel. 
L’últim espectacle en què  se’l va 
poder veure és Consell familiar, di-
rigit per Jordi Casanovas, a la Sa-
la Beckett, al desembre.e


