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El director Ferran Utzet amb la família de 
Dansa d’agost. MANOLO GARCÍA

Les dones fortes  
i rebels acaparen  
els premis Butaca

TEATRE

Crònica

El vestíbul del Teatre Apolo s’atapeeix 
de rostres famosos que han de lluitar 
per la copa i el canapè. Els premis Bu-
taca tenen aquell encant casolà que fa 
que el gruix de la professió hi desfili 

cada any més per companyonia que per compe-
titivitat. I amb ganes que els toqui el rebre, per-
què els presentadors Glòria Cid i Toni Martín es 
fiquen amb tot: els directors que han marxat a 
Madrid, els musicals insuportables, la llunyania 
de la Beckett, la participació del públic... i impul-
sen la campanya de caritat Apadrina un artista 
per combatre la precarietat. El director Ferran 
Utzet arriba sense la família de Dansa d’agost i 
el planten tot tens al photocall, un peatge pel qual 
tothom ha de passar. Clara Segura ho té per la mà, 
que ja té tres Butaques al sarró, i avui s’endurà 
el quart. “M’han nomenat els últims anys... –diu 
quasi amb vergonya–. Abans hi havia l’Anna”. I 
esclar, se’ls mereixia tots, vol dir.  

La nit tindrà un clar protagonisme femení, per 
les dones fortes que s’enduran bona part dels 
guardons importants: el matriarcat de Dansa 
d’agost guanya el premi al millor espectacle i en-
tra al podi amb quatre Butaques “posant les do-
nes al centre de l’escenari”, diu Utzet; Carme Por-
taceli s’endú el guardó a millor directora per la re-
ivindicativa Només són dones –que rep via mòbil 
“en nom de les dones sotmeses a la invisibilitat” 
tot i haver lluitat per la llibertat–; la Dona no re-
educable de Míriam Iscla-Politkóvskaia rep el 
premi a espectacle de petit format, i Clara Segu-
ra el de millor actriu per la brutal mare de Coni-
llet: “Quina il·lusió fer monòlegs per a dones”, diu.  

Molt soroll per no res s’endú el premi al millor 
musical i, després de cantar una nadala tot 
l’equip, empata amb quatre guardons al podi, 
d’on queden desbancats A teatro con Eduardo i El 
público, que partien líders de nominacions. Però 
al marge d’ells, és una nit molt repartida: en 20 
categories s’han arribat a premiar 13 espectacles 
diferents. Només cal veure les categories acto-
rals: a part de Clara Segura, Pol López és el millor 
actor per Hamlet; els intèrprets de repartiment, 
Mònica López per Dansa d’agost i Lluís Villanue-
va per Caïm i Abel; i els actors musicals premi-
ats són David Verdaguer per Molt soroll per no res 
–“és com si li haguessin donat a Eduard Farelo el 
premi Pelo Pantene”, diu– i Mercè Martínez per 
73 raons per deixar-te, musical que rep tres guar-
dons. Però l’ovació de la nit és per un anònim, Ma-
nolo Trullás, l’extaquiller de La Seca, que s’en-
dú el Premi Honorífic Lizaran.e
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El món editorial remunta 
a un ritme d’un 3% 

En canvi, que Sant Jordi 2017 cai-
gui el primer diumenge després de 
Setmana Santa trencava els esque-
mes al sector. Per això, el Gremi ja 
s’ha preocupat de pactar amb 
l’Ajuntament de Barcelona que 
aquell dia puguin obrir les botigues 
de la ciutat, com a al·licient per 
atreure els ciutadans el dia més im-
portant de l’any per a llibreters i edi-
tors. A més, la Cambra del Llibre ha 
anunciat que impulsarà la candida-
tura de la festa de Sant Jordi com a 
Patrimoni Immaterial de la Unesco. 
La proposta “té un recorregut llarg”, 
avisa Tixis, perquè dependrà del su-
port de la Generalitat i, en última 
instància, del govern espanyol, que 
és qui ho presentaria. Però la potèn-
cia de la festa i de la Ciutat Literà-
ria de la Unesco i el lideratge edito-
rial de la capital (la producció cata-
lana ja representa un 49,5% de l’es-
panyola) li dóna possibilitats.  

Però el principal repte per al Gre-
mi d’Editors és la batalla contra la 
pirateria. L’any passat es van des-
carregar a Espanya 390 milions de 
llibres il·legalment, dels quals un 
45% eren novetats de l’any. I la pira-
teria encara va creixent: un 16% el 
2015. El sector calcula que a l’Estat 
es deixen de guanyar uns 200 mili-
ons d’euros anuals, un 20% dels 
quals correspondrien a Catalunya. 
A això s’hi afegeix que, tot i que la 
llei de la propietat intel·lectual pre-
veu accions immediates, aquestes 
s’acaben eternitzant i sent inútils. 
De les 26 denúncies que ha presen-
tat els últims dos anys Cedro (l’en-
titat de gestió de drets que repre-
senta autors i editors), només una 
va arribar a clausurar una pàgina 
il·legal. Per això, el Gremi ha plante-
jat a les institucions cinc mesures 
que inclouen més mitjans per exer-
cir una justícia ràpida, un acord per 
no col·locar publicitat a les webs pi-
rates, advertències a l’usuari que 
cliqui a un contingut il·legal i cam-
panyes públiques i a les escoles. 

L’altre gran repte és ampliar la 
base lectora: els ciutadans dediquen 
4 hores a la televisió i 13 minuts a la 
lectura. “Hi ha molt marge de millo-
ra”, observa Tixis. Tot i això, en-
guany el Gremi ha destacat una ba-
teria de bones notícies instigades 
per les administracions que estan 
“en el bon camí per fomentar la lec-
tura”, destaca el president. D’una 
banda hi ha la campanya de la Gene-
ralitat Tinc 6 anys, que ha fet que es 
venguin 32.000 llibres, i que es re-
petirà. També les promeses que als 
pressupostos de la Generalitat es 
triplicaran els ajuts per a traducci-
ons (de 75.000 euros a 300.000 eu-
ros) i es duplicaran les dotacions per 
a compra de llibres a les bibliote-
ques (d’1,2 milions a 2 milions). I 
encara celebren la rebaixa de l’IVA 
dels e-books al 4% a la qual s’acolli-
rà el govern espanyol, i fins i tot la 
predisposició del ministeri de Cul-
tura per perseguir la pirateria i bus-
car un nou cànon digital.  

El balanç coincidia amb la cele-
bració, ahir a la Filmoteca, de la Nit 
de l’Edició, en què es va premiar la 
cineasta Isabel Coixet, l’editor Ani-
ol Rafel, la traductora Celia Filip-
petto i les editorials Blume,Larous-
se, M. Moleiro i Tritó.e 

Isabel Coixet va ser la premiada en la Nit de l’Edició, celebrada ahir a 
la Filmoteca per contribuir al foment de la lectura. CÈLIA ATSET

Impulsen la candidatura de Sant Jordi  
com a Patrimoni Immaterial de la Unesco 

LLIBRES

El sector editorial ha crescut per 
tercer any consecutiu. És un incre-
ment lleu, seguint la tendència acu-
mulada del 3,5% del període 2013-
2015, i per això el president del Gre-
mi d’Editors, Patrici Tixis, només 
s’atreveix a mostrar “optimisme 
contingut”. Però després que la fac-
turació caigués un 30% del 2008 al 
2013 (dels 3.000 milions als 2.100 
milions), tota petita recuperació es 
percep amb alleujament. Un Sant 
Jordi amb un creixement del 3% i 
una Setmana del Llibre amb un in-
crement del 16% han generat bones 
expectatives de cara a la campanya 
de Nadal per consolidar aquesta 
tendència a l’alça. “Amb un incre-
ment del 2%-3% estaríem molt con-
tents”, afirma Tixis. 

BARCELONA
LAURA SERRA

Pepe Carvalho es retira a la Biblioteca de Catalunya
600 fotografies, articles i 136 enre-
gistraments audiovisuals i sonors, 
alguns dels quals són en-
trevistes amb Vázquez 
Montalbán. La fa-
mília també ha do-
nat la correspon-
dència de l’es-
criptor amb 
personalitats 
com Rafael Al-
berti, Miquel 
Batllori, el Sub-
comandate Mar-
cos i Santiago Car-
rillo . “Està bé que el 
material es quedi a la 
ciutat on va néixer i va viu-
re”, afirma el fill de l’autor, Daniel 
Vázquez. El llegat també permetrà 

aprofundir en el coneixement de 
l’obra seu pare: “La documentació 

recull facetes poc conegudes”. 
A més de la rellevància 
de l’obra, l’arxiu de 

Vázquez Montalbán 
té una importància 

especial per a la Bi-
blioteca de Catalu-
nya: “Ens permet 
cobrir un període 
que no tenim tan 

documentat”, diu 
la directora de la 

institució, Eugènia 
Serra. El fons es podrà 

veure en una exposició el 
2022 coincidint amb el 50è 

aniversari de la primera aparició del 
detectiu Pepe Carvalho.e

L’acte amb què es va presentar ahir 
la donació de l’arxiu de Manuel 
Vázquez Montalbán a la Biblioteca 
de Catalunya va estar tenyit d’emo-
tivitat. “Ha sigut una donació do-
lorosa, perquè és d’alguna manera 
desprendre’s d’ell per segona vega-
da”, diu la seva vídua, Anna Sallés. 
El gruix de materials de Vázquez 
Montalbán que ha ingressat a la Bi-
blioteca forma part de “l’allau de 
papers”, en paraules de Sallés, que 
l’escriptor va deixar en morir l’any 
2003. La catalogació dels materials 
es perllongarà fins al 2020: hi ha 
manuscrits i mecanoscrits, més de 
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