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LITERATURA
Es publica ‘Repòs etern i altres narracions’, els
contes de Vassili Grossman, novel·lista,
narrador i reporter de guerra, autor de
l’imprescindible ‘Vida i destí’.

MÚSICA

Marina canta Moustaki
Entrevista amb la cantautora Marina Rossell,
que publica un nou volum de les seves versions
dels temes de Georges Moustaki.

ART

Pintures per a la independència
El Centre Fabra i Coats de Barcelona inclou les
noves ‘Pintures per a la independència’, de
Ferran Garcia Sevilla, en una mostra d’art
activista.

FESTIVAL
(A)phònica a Banyoles
L’onzena edició del festival de la veu de
Banyoles programa aquest cap de setmana
una trentena de concerts i activitats amb
artistes com Maria Coma, Kitsch a la Cova
i Jorge Drexler.

“La diferència entre edu-
cació i cultura és artifi-
cial”, va dir Xavier Prats
Monné en el marc del col-
loqui celebrat a Arts Santa
Mònica La cultura en el
projecte europeu, en el
qual es va debatre el paper
de la cultura com a eina de
cohesió i de relació entre
Europa i Catalunya. A la
jornada, organitzada pel
Departament de Cultura,
també hi van participar el
periodista Vicent Partal,
director de Vilaweb, i l’ar-
quitecta Giovanna Carne-
vali, directora de la Funda-
ció Mies van der Rohe.

Xavier Prats ocuparà el
càrrec de director general
d’Educació i Cultura de la
Comissió Europea a final
de juliol, fet que pel conse-
ller de Cultura, Ferran
Mascarell, representa “po-
der enfortir els vincles en-
tre el país i Europa”. Prats
va plantejar algunes de les
qüestions en les quals creu

que la cultura jugarà un
paper important en la co-
hesió europea: “No po-
dem considerar la cultura
només com un símbol, o
pensar com un àmbit a
subvencionar, sinó que
serà aquest sector que
subvencionarà la societat
del coneixement.”

Per Xavier Prats,
l’impacte combinat dels
canvis demogràfics, la
globalització i la tecnolo-
gia marcarà el futur del
Vell Continent. ■

Cultura i
educació,
plegades

Jaume Vidal
BARCELONA

Xavier Prats, pròxim
director d’Educació
i Cultura de la
Comissió Europea

Xavier Prats, ahir a Arts
Santa Mònica ■ J. RAMOS

Per unanimitat. Així van
triar els llibreters la darre-
ra novel·la d’Antoni Vives,
I demà, el paradís (RBA
La Magrana), que es va
imposar a altres obres
que els havien agradat:
Cafè Barcelona, de Joan
Carreras, i Dos taüts ne-
gres i dos de blancs, de
Pep Coll. El jurat va desta-
car la força de l’argument:
“Trava a la perfecció tres
escenaris i tres èpoques,
el Cadaqués gris dels 30,
la colònia espanyola a la
Guinea, i el Cadaqués dels
anys 60”, va argumentar
Isabel Guilera de la Llibre-
ria 22 de Girona.

Un títol brutal i original
La “brutalitat i la radicali-
tat” han estat els motius
que han empès els llibre-
ters a triar en la categoria
d’Altres Literatures Àni-
ma, de Wajdi Mouawad,
(Periscopi/Destino). “És
un viatge iniciàtic cap a
l’interior de l’ésser humà;
no és una lectura fàcil, pe-
rò mereixia el premi per-
què és un llibre únic en
el qual la història l’expli-

quen els animals”, va dir
Àlex Pler, de la llibreria
Haiku de Barcelona i
membre del jurat. L’autor
de les obres de teatre In-
cendis i Cels –actualment
en cartellera– no va po-
der venir a Barcelona a
recollir el guardó, però
va enviar un comunicat:
“Aquest premi m’emocio-
na pel seu caràcter hospi-
talari, pel seu caràcter po-
lític: quan Europa ha vo-
tat darrerament una ten-
dència a la desconfiança,

un premi, sigui quin sigui,
atorgat a un estranger, no
pot ser sinó una feliç ma-
nera de resistir a la bruta-
litat.” Ànima ja va per la
quarta edició en català i
és el títol més venut del
catàleg de Periscopi.

Pel que fa a la categoria
d’Àlbum Il·lustrat, ha
guanyat Aquest barret no
és meu, de Jon Klassen,
editat en català i castellà
per Milrazones. “És un lli-
bre genialment imperti-
nent que vol molestar

amb la paraula”, va dir
el jurat. L’editor, Jesús
Ortiz, va destacar el seu
“humor particular” i la
seva “intel·ligència”.

Els premis, que cada
any organitza el Gremi de
Llibreters, volen reconèi-
xer les millors obres publi-
cades entre el 2 de maig
de l’any anterior i l’1 de
maig del corrent. Els guar-
dons honorífics es van
lliurar al vespre en una
festa a l’Antiga Fàbrica
Damm de Barcelona. ■

El Premi Llibreter distingeix les novel·les ‘I demà el
paradís, d’Antoni Vives, i ‘Ànima’, de Wajdi Mouawad

Força i brutalitat
Valèria Gaillard
BARCELONA

L’editora de Destino, Mar Garcia, el guanyador Antoni Vives, l’editor de Periscopi, Aniol Rafel,
l’editor de RBA La Magrana, Jordi Rourera, i l’editor de Milrazones, Jesús Ortiz ■ QUIM PUIG


