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Nens i nenes en l’edició anterior del Món Llibre, que 
se celebra als voltants del CCCB. ICUB

bé al català amb La Nur s’escapa del 
conte, que explica la història d’una 
nena que aconsegueix abandonar la 
duresa del seu món gràcies a la ima-
ginació. Per un problema amb el vi-
sat Hajo no podrà ser a Barcelona, 
però sí que hi serà virtualment. “Ella 
està exiliada a Istanbul i des d’allà ja 
fa tallers a joves de Síria a través de 
Skype”, explica Almirall.  

Amb prop de 200.000 euros de 
pressupost, Món Llibre comptarà 
amb un 20% més de participants 
que l’any passat: hi haurà 63 edito-
rials, cinc revistes, un creador 
d’aplis i llibres electrònics, cinc pro-
jectes educatius i onze llibreries. 
També hi haurà les novetats literà-
ries i més de 2.000 títols que es po-
dran llegir i comprar durant el cap 
de setmana.e

Tatuatges i ‘selfies’: 
els premis Barcanova 
retraten el segle XXI

Els escriptors Jaume Cela (Barcelona, 1949) i Ma-
ria Carme Roca (Barcelona, 1955) volen lectors del 
present, que tinguin pares tatuats i que es facin 
selfies. Per això tots dos autors han posat el focus 
en la realitat més actual a les seves novel·les El 
meu pare és una pissarra i Selfies al cementiri, gua-
nyadores del 15è Premi Barcanova de literatura 
infantil i juvenil, respectivament. L’obra de Cela 
està formada per sis relats amb un fil conductor 
comú: els tatuatges del pare del Pep. “El llibre va 
sorgir a partir d’una pregunta: quina és la prime-
ra paraula que llegim? És tot un esdeveniment, pe-
rò normalment no ho recordem”, explica Cela. En 
el cas del Pep, aquest mot és Anna, el nom de la se-
va mare, que el pare porta escrit al pit. A partir del 
tatuatge, el noi explora les històries que s’ama-
guen rere els dibuixos del cos del seu progenitor. 
“Mitjançant els tatuatges es pot fer un retrat mo-
ral del pare”, assenyala Cela. 

La contemporaneïtat també és intrínseca en la 
novel·la juvenil de Maria Carme Roca, que ha ubi-
cat en un indret peculiar, el vell cementiri de Mäl-
mo, una ciutat del sud de Suècia. Aquest espai a 
l’aire lliure és el punt de trobada dels vius virtu-
als, joves que van morir de forma sobtada i que re-
viuen a través de l’energia dels altres. “Volia fugir 
dels zombis i els vampirs per fer una nova apor-
tació al realisme fantàstic”, assegura l’escriptora. 
En aquest context on la línia entre la vida i la mort 
és molt prima, la novel·la relata la història d’en 
Nils, un viu virtual “molt dolent des del principi 
fins al final”. Aficionat a les selfies i a lligar, el pro-
tagonista veurà com la seva existència es compli-
ca quan la Siri, una noia amb una sensibilitat es-

pecial, descobreix la seva veritable natura-
lesa. Cada capítol de la novel·la està es-

crit des de la perspectiva d’un 
personatge diferent i, a través del 

vessant més fantàstic, aborda els 
primers amors, els dilemes dels 
adolescents i la diferència. En 
aquest sentit, Roca destaca la 
voluntat de crear una obra on 
es tractin “els joves que no for-

men part de la majoria i s’en-
fronten a la por del rebuig del 

grup” per reivindicar que “tenen 
dret a ser diferents i a viure sense 

marginar-se”.e
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grat per Salvador Macip i Sebastià 
Roig. A més dels editors i els agents, 
a la Fira del Llibre també s’hi troben 
empreses que es dediquen a la venda 
de projectes. Una d’elles és la barce-
lonina Zahorí de Ideas. “Aquesta set-
mana és la més important de l’any, 
juntament amb Frankfurt –reconei-
xia Mireia Trius, una de les seves im-
pulsores–. Representem autors que 
venen amb una idea i la treballem 
junts o acudim a autors quan tenim 
algun projecte. Les fires són fona-
mentals perquè són el moment en 
què sabem quines de les nostres pro-
postes podran tirar endavant”. So-
vint presenten la coberta i una mos-
tra amb les dues primeres pàgines: la 
venda del projecte assegura que es 
materialitzi. “Estem especialitzades 
en àlbums il·lustrats de no-ficció, 
perquè creiem que actualment és 
més difícil vendre narrativa”, deia 
Trius. Una de les col·leccions amb 
més sortida és la dels animals profes-
sionals: n’hi ha de viatgers, de musi-
cals i els que són capaços d’adminis-
trar-se les seves pròpies medecines. 

 
Poder tocar i olorar els llibres 
Al Cafè dels Il·lustradors, Pilarín 
Bayés resumia intuïtivament el que 
el mercat demostra amb xifres: “Els 
llibres són objectes màgics”. En 
l’enunciat era tan important la mà-
gia com l’objectualització: el llibre 
digital està estancat (a Espanya, no-
més onze de cada cent llibres infan-
tils i juvenils es venen en aquest for-
mat). “Els nens i adolescents potser 
tenen un Kindle però prefereixen 
llegir en paper –deia Patrizia Cam-
pana–. Cal tenir en compte el format 
digital però el paper és per sempre”. 
Rosa Rey afegia que “en un temps de 
competència molt gran amb les pan-
talles, la continuïtat del paper de-
mostra que no hi ha invents que 
el puguin frenar”. Castel-
Branco, que des de Petit 
Fragmenta aposta per 
l’àlbum de format 
gran –una de les ten-
dències amb un “bon 
futur” que assenyala 
Mireia Trius–, re-
cordava que “l’expe-
riència de llegir un lli-
bre encara és única: els 
nens i les nenes necessi-
ten tocar, olorar i fins i tot 
trencar pàgines”.e

L’Estat congela els 
pressupostos de Cultura

La carpeta catalana dels pres-
supostos espanyols sembla un 
calc del curs anterior. Només hi 
ha una novetat: la transferència 
a l’Ajuntament de Figueres de 
250.000 euros per a la rehabili-
tació de la casa natal de Dalí. En 
realitat, és un ajut compromès 
pel PP que es va retirar per sor-
presa l’estiu passat amb l’argu-
ment d’ajustar-se als objectius 
de dèficit imposats per Brus-
sel·les. Cal dir que llavors la par-
tida era de 500.000 euros i ara es 
rebaixa a 250.000. L’altra dife-
rència és la retallada en les sub-
vencions per a la rehabilitació de 
teatres privats de Barcelona.  

Una excepció i un deure 
Només hi ha una excepció a 
aquesta congelació general en la 
infradotació –perquè cal recordar 
que, des del 2011, les retallades 
ministerials en les institucions 
culturals catalanes han sigut de 
l’ordre del 45 al 60%–, però és re-
llevant: es tracta de l’increment 
de 3,5 milions de les ajudes per al 
Gran Teatre del Liceu que se su-
men als 7 milions de subvenció 
corrent. Això respon, en menor 
mesura, a la necessitat del con-
sorci del teatre de fer reformes es-
tructurals a un edifici que ja té 20 
anys (450.000 euros) i, en major 
mesura, a l’acord que van assolir 
les diferents administracions per 
eixugar el dèficit estructural que 
arrossega el teatre i pel qual ne-
cessitarà, fins al 2021, quatre mi-
lions d’euros extres a l’any. Fins 
l’any passat el ministeri de Cultu-
ra no complia amb l’aportació del 
45% de recursos que li pertocava 
segons els estatuts, sinó amb un 
37%, una xifra que regularitza ara 
amb aquest increment, explica el 
gerent del Liceu, Roger Guasch: 
“Esperem consolidar-lo i que a 
partir del 2021 aquests diners ex-
tres no desapareguin”.e

El nou tractament permet localitzar mors mément ment pes 
pement palitza. FIRMA FOTO

Només el Liceu rebrà 3,5 milions extres 
per eixugar el seu dèficit estructural
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Després de dos exercicis relativa-
ment optimistes, en què la cultura 
creixia a pessics, els pressupostos 
generals de l’Estat s’han encarre-
gat de congelar l’ambició de recu-
peració del sector. No només torna 
a ser una de les partides més dimi-
nutes dels pressupostos –equival a 
un 0,2% de la despesa–, sinó que 
retrocedeix encara un 0,7% res-
pecte als pressupostos prorrogats 
del 2016, fins als 801 milions. En xi-
fres absolutes són només 6 milions 
menys que l’any anterior però 
l’austeritat fa temps que dura: del 
sostre de 1.226,16 milions consig-
nats el 2009 a la cultura, les retalla-
des han anat fent el seu camí fins 
a arribar al pou dels 716,40 milions 
l’any 2014. Els dos últims exercicis 
l’increment havia sigut del 4,3% i, 
en any d’eleccions, del 7,2%.  

Després de la notícia de la rebai-
xa de l’IVA per als espectacles en di-
recte, arriba la galleda d’aigua fre-
da per al teatre, que perd un 5,4% 
del pressupost (passa a 50,6 milions 
d’euros), mentre que música i dan-
sa rebran 100 milions d’euros (aquí 
l’augment és del 5,1%). Tal com 
s’havia compromès el ministre Íñi-
go Méndez de Vigo, com que no es 
rebaixa l’IVA de les entrades del ci-
nema, l’estat espanyol augmenta la 
seva aportació a l’audiovisual en un 
13,8% (de 74,53 a 84,86 milions 
d’euros) i es dota així el Fons de Pro-
tecció de la Cinematografia amb els 
70 milions promesos. El sector edi-
torial rebrà un pressupost de 8,42 
milions (l’any passat va ser de 7,46). 
No varia el pressupost dedicat a mu-
seus i exposicions (153 milions d’eu-
ros) i el de biblioteques i arxius (70 
milions d’euros). Cal assenyalar que 
la llei de la memòria històrica, apro-
vada fa deu anys, torna a quedar-se 
amb zero euros.  
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