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UnSantJordimésdispers
per raonsde seguretat
Protecció Civil vol evitar aglomeracions a Barcelona

PEDRO MADUEÑO

Imatge de la Rambla saturada de gent el dia del Llibre

JOSEP MASSOT
Barcelona

Les asfixiants aglomeracions que
es produeixen cada any el dia de
Sant Jordi a l’eix de les Rambles,
plaça Catalunya, rambla Catalu
nya i passeig deGràcia no són no
mésuna incomoditatper als com
pradors de llibres, sinó sobretot
un perill per a la seguretat. L’any
passat hi va haver moments en
què l’excés d’afluència (1,2 mili
ons depersones) enun espai deli
mitatvadesbordar lesnormatives
deProteccióCivil.
La solució adoptada és organit

zarunSantJordimésdispers.Les
parades ocuparan més espai pú
blic a Barcelona. Al centre s’es
ponjarà per les voreres sud de la
Diagonal, el carrer Còrsega entre
elpasseigdeGràciai laramblaCa
talunya, i el passeig Sant Joan des
de l’Arc de Triomf fins més enllà
de la plaça Tetuan (còmic, llibre
il∙lustrat i llibre infantil ambalgu
na editorial general). També es
vol fomentar la celebració del dia
del llibre als barris: a Gràcia, Sar
rià,elPoblenou, lesCorts(darrere
de l’IllaDiagonal) i Sants.
Enguany Sant Jordi cau endiu

menge. El Gremi ha aconseguit
queagairebé totCatalunyaelsco
merços estiguinoberts.

LasingularitatdeldiadelLlibre
fa que altres països vulguin im
portar la idea. Aquest any una de
legacióxinesai16delesaltresciu
tats literàries de la Unesco visita
ran Barcelona. A Nova York,
Mary Ann Newmann ha aconse
guitquequallielSt.JordiFestival,
desd’UpperManhattan fins aLo
werEast Side , organitzatpelFar
ragut Fund forCatalanCulture in
the U.S. i el Catalan Institute of
America. Hi participen la New
York Public Library, Archipelago

Books, Penguin Random House,
New York University, LaMaison
Française,DeutschesHaus i PEN
America,ambnombroses llibreri
es.
Un any més el Gremi recorda

que els deu llibres més venuts te
nenunultraprotagonismemedià
tic que no es correspon amb la
realitat. Els top ten representen,
sumats, només una part nímia del
volum total de vendes: tot just el
4,3%.SantJordiéslagranfestade
la diversitat.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Quan Xavier Albertí, director
del Teatre Nacional, va asseure
al despatx fa dos anysMarc Ro
sich per encarregarli un mun
tatge, feia uns quantsmesos que
s’havia produït la confessió de
Jordi Pujol sobre la fortuna que
teniaal’estranger.IRosich(Bar
celona, 1973)vaveureunahistò
ria,“ladelessenyoresgranscon
vergents que havien cregut ce
gamentenelpujolisme idecop i
volta s’adonen que allò no era el
quepensaven”. Ivaescriure idi
rigeix A tots els que heu vingut,
que fins al 7demaig serà alTNC
protagonitzada per Mercè Arà
nega amb Lurdes Barba, Àurea
Márquez,MireiaPàmies,Mont
se Esteve... “La peça no es troba
lluny de Mujeres al borde de un
ataque de nervios”, diu Rosich
somrient.
Explica que “l’àvia protago

nista, la Magda, és l’excusa per
parlar del que ens està passant
comapaís,de lesnostresmisèri
es, grandeses, il∙lusions, fantas
mes. Entrem al seu pis de l’Ei
xample, coneixem la seva famí
lia, lagermana, les filles, laneta, i
femunapanoràmicaonesveuen
diferents opcions polítiques i
d’encarar lavida”.
L’excusa de la trama, amb

molta música de Núria Feliu, és
que la protagonista, “vídua des
de faunmesd’unvenedord’En
ciclopèdia Catalana, embogeix
quan esclata el cas Pujol i el pri
mer que fa és fer pujar a casa el
sensesostre a qui sempre que li
dona caritat l’insulta. Li demana
que l’ensenyi a insultar, perquè
ha arribat el moment de carre
gars’ho tot. Per descomptat, la
restadelesdonesvolenquel’ho
me se’n vagi”. L’obra succeeix el
cap de setmana després d’escla
tar el cas Pujol i té un epíleg un
mes i mig després en l’11 de se
tembre del 2014, “el mes i mig
que lasocietatcatalanavoliaque
Pujol sortís a explicar el que ha
via passat. Encara esperem que
hoaclareixi”, conclouRosich.c

El TNCescenifica la
commoció social per
la confessió de Pujol

DAVID RUANO/TNC

Mercè Arànega a l’obra
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˝EMOTIVA˝
PUBLIC

˝PARA DISFRUTAR,
HARÁ SENTIR BIENA TODOS

LOS QUE LA VEAN˝
L`EXPRESS

˝UNA COMEDIA QUE
TOCA EL CORAZÓN˝

LE PARISIEN

˝INCREÍBLE˝
20 MINUTES

UN FILM DE HUGO GÉLIN

CON S U LTA R CA R T E L E R A


