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CULTURES 

La venda de llibres durant la
darrera festa de Sant Jordi va in-
crementar el 4% respecte del 2014,
amb un total d’1,53 milions d'e-
xemplars, mentre que la facturació
va ser de 20,35 milions d’euros, el
6% més que l’any passat, segons les
dades que es van donar a conèixer
ahir. El conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell; el president del
Gremi de Llibreters, el manresà
Antoni Daura; el president de la
Junta del Gremi d'Editors de Ca-
talunya, Patrici Tixis, i el presi-
dent de l’Associació d'Editors en
Llengua Catalana, Albert Pèlach,
van fer públic el balanç del dia 23
en l’anomenat Brindis de Sant Jor-
di, que es va instaurar l’any passat.

Daura ja va assenyalar dilluns
passat que tot apuntava a un in-
crement de vendes, que va xifrar
entorn del 5%, amb la qual cosa se
superarien els 1,5 milions d’e-
xemplars (l’any passat van ser
1,47), i es trencaria una tendència
a la baixa des del 2009. Dels llibres
venuts, també va destacar que el
53,59% dels exemplars ho van ser
en català i el 46,41% en castellà, as-
severant Pèlach que per Sant Jor-
di canvia la tendència de l’any ja
que, per exemple, és un dia en què
títols com els de Milena Busquets
i Haruki Murakami es van adqui-
rir més en català que en castellà.

Respecte al nombre de títols, en
la jornada se’n van vendre 43.070,
pràcticament el doble que l’any an-
terior, quan en van ser 22.571, i la
varietat dels títols adquirits també
s’ha doblat. En aquest punt, Dau-
ra va indicar que el pes dels llibres
més venuts –que en castellà va en-
capçalar María Dueñas i La Tem-
planza i en català Xavier Bosch i
Algú com tu– tenen un pes sobre el
total només del 6,49%.

D’altra banda, encara que pugui
semblar el contrari, dels 43.070 tí-
tols venuts, un total de 17.348 ho
van ser de no ficció; 15.402 de li-
teratura infantil i juvenil i 10.319
van ser de ficció. Sobre el pes de les
llengües, el Gremi va donar a co-
nèixer que d’aquests títols el
32,87% eren en català i el 67,13%
eren en castellà.

Per al president del Gremi d’E-
ditors de Catalunya, Patrici Tixis, el
brindis havia de tenir en compte
que s’ha viscut el «millor Sant Jor-
di dels últims anys» i va apostar per
dos desitjos: «que incrementi l’ín-
dex de lectura al país» i que es co-
menci a «tenir tolerància zero amb
la pirateria». Segons el seu parer,
«no pot ser que es miri cap a una
altra banda, perquè sí que passen
coses quan algú es baixa un llibre

(d’Internet)». «Res no és gratis i
sempre hi ha algú que ho acaba
pagant», va afegir.

De la seva banda, el conseller
Ferran Mascarell, que va tornar a
ressaltar que Sant Jordi és «una jor-
nada de civilitat i civisme», va fer
especial incidència en el fet que
s’ha canviat la tendència dels úl-
tims anys, cosa que és beneficio-
sa per «al sector més tradicional de
la cultura catalana, amb cinc segles
a les seves esquenes». En la seva in-
tervenció, també va avançar que a
final d’aquest mes, el pla integral
de la lectura entrarà en la seva se-
gona fase i va mostrar, de nou, el
seu desig que el Parlament pugui
legislar en qüestions relaciona-
des amb l’IVA o el mecenatge. I
aquest punt, va assenyalar que
«si entre tots ens ho proposem, la

compra de llibres podria arribar a
desgravar».

Mascarell considera que hi hau-
ria d’haver una llei que permetés
a les persones que compren un lli-
bre per mes, desgravar per això. El
conseller va acabar el seu discurs
recordant que hi ha contes en els
quals s’afirma que els dracs exis-
teixen. «A vegades ens ho creiem.
També hi ha contes que diuen
que als dracs sempre els guanyem
i aquest de la lectura el guanyarem,
perquè és fonamental per a cada
un dels ciutadans del país, que el
necessitem culte». A l’acte hi van
assistir persones relacionades amb
el sector, escriptors com Jordi Sier-
ra i Fabra, Josefa Contijoch i Roser
Amills, editors i el president del
Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts, Carles Duarte. 
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Les vendes de llibres per Sant Jordi
creixen el 4 % i la facturació, el 6 %

El manresà Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters, va confirmar ahir la recuperació

Assumpta Pérez MANRESA

JOSEP MARIA
POU AFRONTA EL
PES DEL PODER

PRENDRE PARTIT
Direcció: Josep Maria Pou. Autor: Ro-

nald Harwood. Intèrprets: Josep Maria
Pou (Wilhelm Furtwängler), Andrés Her-
rera (major Steve Arnold), Sandra Mon-
clús (Tamara Sachs), Anna Alarcón (Emmi
Straube), Pepo Blasco (Helmuth Rode) i
Sergi Torrecilla (tinent David Wills). Dis-
sabte 25 i diumenge 26 d’abril. Teatre
Kursaal de Manresa.

osep Maria Pou va tornar
aquest cap de setmana a
l’escenari del Kursaal de

Manresa amb Prendre partit, que
se centra en el procés de desnazi-
ficació al que va ser sotmès Wil-
helm Furtwängler, prestigiós i des-
tacat director d’orquestra. El seu
controvertit procés es va basar en
el fet que no va fugir del país amb
l’ascens de Hitler al poder quan al-
tres col·legues seus així ho van
fer. L’oposició al règim del director
va ser evident, però els seus con-
tactes i el fet de continuar treballant
a Alemanya durant els anys de
règim, guerra i purga el va portar
a l’ostracisme i al posterior procés
que va haver d’afrontar.

Prendre partit, però, va més en-
llà en el seu discurs. No tant sols
s’evidencia com l’etern enfronta-
ment entre cultura i poder sinó que
integritat i mediocritat s’enfronten
en un debat diàlectic que resulta
flac, insubstancial, insultant, on es
veu com aquesta perseverant me-
diocritat es refugia en l’ús i abús de
poder, que és l’únic que justifica i
argumenta un intent d’ocultació i
encara fa més evident aquesta
mediocritat. No importen les cir-
cumstàncies, la situació ni els ar-
guments: cal un culpable, cal un
linxament públic i la sense raó el
troba, malgrat sigui sobre un fra-
gilíssim castell de cartes: solu-
cions ràpides que paren el cop,
però resulten insubstancials i sen-
se raó, en un insistent i sense sen-
tit martelleig.

El combat escènic, evident en-
tre Pou i Herrera, dos homes en-
frontats en un ring virtual, una
certa i cega follia que a cops en-
cegats cerca culpables al preu que
cal i convingui, davant una in-
tel·ligència que va més enllà d’uns
arguments mundans, sense com-
prendre la devota i profunda esti-
ma de Furtwängler pel seu país i la
seva lluita en un període obscur i
sense sentit. Un combat vençut
amb escreix, en la funció que va te-
nir lloc el diumenge, per Josep
Maria Pou, davant de repetits mo-
ments errats d’Herrera, tot i que
aquest, compleix amb escreix el
seu paper d’iracund i sense sentit
major de l’exèrcit dels Estats Units.
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El manresà Isidre Junyent pre-
senta avui (20 h, entrada lliure)
L’home que respirava per les ungles
dels peus (Nova Casa Editorial), en
una trobada que tindrà lloc a la Lli-
breria Parcir de Manresa. Junyent,
amb una carrera com a director
d’oficines bancàries a la capital ba-
genca, també va treballar a l’esco-
la d’anglès de la seva dona, Mont-
serrat Castells. En la darrera diada
de Sant Jordi, Junyent va ser un dels
autors que més exemplars va fir-
mar a la parada de l’esmentada lli-
breria manresana.
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Isidre Junyent
presenta el seu
llibre a la Parcir
de Manresa

GrupArt Navarcles i Cercle Artístic de
Manresa mostren obres de petit format

La capella romànica de Sant
Bartomeu de Navarcles acull l’ex-
posició 100 obres de petit format,
en que s’exhibeixen un centenar de
peces creades per artistes del Cer-
cle Artístic de Manresa i del Gru-
pArt de Navarcles. El projecte està
organitzat pel Coro-GrupArt.

La regidora de Cultura Eva San-
taulària va presidir l’acte inaugu-
ral, que va tenir lloc dissabte amb
la presència d’Eduard Fonts, pre-
sident del GrupArt, i Eduard de Po-
bes, el seu homònim manresà. La
mostra es pot visitar els dies 2, 3, 9
i 10 de maig; els matins de 12 a 2,
i les tardes de 6 a 8.
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Antoni Daura, a la dreta de la imatge, durant l’acte del Brindis de Sant Jordi que va tenir lloc ahir
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La inauguració va donar el tret de sortida a la mostra artística
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