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Al·legat dels “autors 
en perill d’extinció” 

per poder sobreviure

LITERATURA

L’autor, abocat a l’‘amateurisme’ 
Un any i mig després de constituir-se, l’associació Au-
tors i Autores en Perill d’Extinció (APE) –que té més 
de 100 escriptors de literatura infantil i juvenil cata-
lans adherits– va comparèixer ahir al Parlament de Ca-
talunya per exposar a la comissió de cultura la proble-
màtica de la “socialització mal entesa dels llibres”. Se-
gons van explicar els dos portaveus, Anna Manso i Edu-
ard Márquez, “consisteix a aprofitar en escoles i 
instituts els mateixos exemplars un any rere l’altre, de 
tal manera que els alumnes mai no arriben a tenir en 
propietat els títols que llegeixen a l’aula”. Segons els 
autors, la socialització té conseqüències en quatre ni-
vells: personal, educatiu, sectorial i social.  

“La desaparició de les biblioteques pròpies” és un 
dels efectes personals, juntament amb “la pèrdua de 
valor del llibre”. “Perpetuant un títol a l’aula limitem 
els autors, gèneres i llibres que poden escollir els 
nens. L’escola ha de servir per obrir portes, no per tan-
car horitzons”, es va dir en relació a les conseqüèn-
cies educatives, abans de passar a les sectorials: “Edi-
tors, llibreters, distribuïdors..., tots són necessaris, 
però els autors també som treballadors de la cultu-
ra. Sense els autors el sector del llibre no té sentit. Les 
vendes han davallat i això ens impedeix tenir prou in-
gressos per continuar creant”. Pel que fa als efectes 
culturals, va dir: “Ens veiem abocats a un amateuris-
me creixent. Com a país perdem el que ha costat 30 
anys d’aconseguir, l’enriquiment lingüístic i literari 
gràcies a l’aportació dels autors”. 

Fer un esforç per salvar els creadors 
En el torn d’intervencions dels grups parlamentaris, 
Dolors Camats, d’ICV-EUiA, va recordar que “a Catalu-
nya no es té resolt com es pot viure de la cultura”, i que 
cal decidir si “es fa un esforç per salvar els creadors”. 
Tant el PSC com ERC i CiU van recordar que en un con-
text de crisi com l’actual hi ha famílies que no es po-
den permetre adquirir els llibres, i Fernando Sánchez, 
del PP, va advertir del perill que “en el pas d’una cul-
tura narrativa a una d’impactes visuals la lectura tor-
ni a formar part d’una elit de lectors”. En les respostes 
finals, Manso i Márquez van admetre que “la consci-
enciació és el problema de fons” i que “cal trobar me-
canismes perquè la gent pugui comprar els llibres, 
com s’ha fet anteriorment amb les beques menjador 
i de transport”. Van insistir, finalment, en la neces-
sitat “de país” que és la lectura: “Necessitem que l’es-
cola posi les coses a lloc, que sigui valedora del que 
fem, encara que actualment el llibre ja no ocupi un pa-
per preponderant en la cultura”.
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Eduard Márquez i Anna Manso, al Parlament, en 
nom d’Autors i Autores en Perill d’Extinció. C. CALDERER  

El Temporada Alta es posa ‘El vestit’ de Peter Brook
dreta de Brook. El prestigiós director 
britànic va apostar aquí –l’obra gira 
des de fa dos anys– per crear un mun-
tatge “més universal”, amb la direc-
ció musical de Franck Krawczyk, que 
combina la música de Strauss, Schu-
bert i Bach amb cançons de Billie Ho-
liday, Violeta Parra i Miriam Make-
ba. Nonhlanhla Kheswa interpreta la 
protagonista del conte, una dona in-
fidel al seu marit que és humiliada 
després de ser descoberta, un pa-
ral·lelisme amb la vexació dels ne-
gres a la seva pròpia casa. El Teatre 
Municipal de Girona rebrà avui i de-
mà l’obra d’aquest mestre de 89 anys 
en actiu: “És un investigador que mai 
deixa de buscar i mai es dóna per ven-
çut”, diu Estienne.e

Venjança, gelosia i traïció, temes 
que aborda El vestit. TEMPORADA ALTA

TEATRE

Mentre ahir el madrileny Festival de 
Otoño a Primavera estrenava l’últi-
ma obra de Peter Brook, The valley of 
astonishment [La vall de la sorpresa] 
–un viatge al cervell humà–, avui ar-
riba al festival Temporada Alta de Gi-
rona la versió anglesa d’El vestit –que 
ja va estrenar el 1999 en francès–, 
una peça sobre “l’opressió i la ven-
jança” basada en un conte del sud-
africà Can Themba sobre la humilia-
ció patida pels seus conciutadans du-
rant l’apartheid. Ho ha explicat Ma-
rie-Hélène Estienne, codirectora de 
l’obra i des de fa més de 40 anys mà 

BARCELONA
KAREN MONTERO


