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La fotògrafa de retrats australiana June 
Newton, més coneguda amb el nom artístic 
d’Alice Springs, va morir a Montecarlo als 97 
anys, segons va comunicar la fundació que va 

crear a Berlín dedicada a l’obra del seu marit, 
Helmut Newton. Va començar la seva carrera 
el 1970 gairebé per casualitat, quan el seu 
marit es va posar malalt i el va haver de 

substituir. El seu talent va fer que en poc 
temps es convertís en una reputada fotògrafa 
i captés cares com les d’Yves Saint Laurent, 
Billy Wilder i Catherine Deneuve.

MOR LA 
FOTÒGRAFA 
ALICE SPRINGS

d’aconseguir fins a 600.000 títols. 
Bookshop vol potenciar “el valor del 
llibreter com a prescriptor, no pas 
algoritmes automàtics”, diu Mar-
ron, però amb una logística centra-
litzada i el catàleg compartit. 

El llançament de Bookshop es va 
replicar al novembre a Anglaterra, 
en aliança amb l’associació de llibre-
ries anglesa, i va tornar a funcionar. 
En tres mesos van girar 5 milions de 
lliures; 1 milió per a les llibreries. 
L’empresa catalana espera facturar 
10 milions en dos o tres anys per re-
vertir més de 2 milions a les llibre-
ries. Molts països del món s’han in-
teressat per obrir-ne rèpliques. 
L’empresa americana ofereix gratu-
ïtament la llicència de la tecnologia 
i el model a l’empresa local de cada 
país, que és la que s’ocupa de fer fun-
cionar el negoci. De cada venda que 
fan, el 25% net va per al llibreter (el 
marge brut en una llibreria sol ser 
del 30%). El sistema és possible per-
què editorials i distribuïdors s’han 
compromès a ajustar preus.  

El confinament, l’origen de tot 

La idea d’implantar-ho a l’Estat va 
arribar amb el confinament. El fet 
que les llibreries petites no tingues-
sin ni tan sols pàgina web per fer 
vendes online les deixava amb total 
incapacitat de treballar. El projec-
te Llibreries Obertes va salvar els 
mobles en molts casos. Els copropi-
etaris de La Memòria –que ja s’ha-
via salvat abans in extremis del tan-
cament– van contactar amb la ma-
triu americana de Bookshop l’abril 
passat buscant la manera de fer vi-
able un negoci com el seu. Així va 
néixer la idea de replicar la platafor-
ma, incloent-hi una oferta de llibres 
en català competent.  

“La resposta de llibreters, edi-
tors, distribuïdors i gremis és molt 
bona. Tothom n’havia sentit a par-
lar, tothom reconeix que hi havia 
necessitat de fer alguna cosa i veu 
que això pot ser una oportunitat”, 
assegura Marron. El gremi català ha 
informat els seus associats del llan-
çament. Consideren que implica 
“més finestres obertes” i que cada 
llibreria ha de decidir la seva estra-
tègia. Les que tenen un canal de 
venda amb prou força potser no vo-
len dispersar-lo, però les que tenen 
l’e-commerce poc desenvolupat o 
poca capacitat de dedicar-s’hi hi 
troben la solució.  

“Bookshop som les llibreries de 
proximitat que fem arribar els llibres 
on siguis, amb esperit de servei uni-
versal”, opina Guillem Terribas, fun-
dador de La 22 de Girona. “És una 
oportunitat a la qual només podem 
dir que sí”, afirma Fe Fernández, de 
l’Espolsada, de les Franqueses del 
Vallès. Bookshop insisteix que vol 
ser la segona millor opció de compra, 
per darrere de la llibreria física. Per 
això hi és Rafael Gutiérrez, de La 
Buena Letra de Gijón: “L’esperit de 
Bookshop és l’esperit de la llibreria 
independent, i per això ens hi sentim 
representats”. Caldrà veure la capa-
citat de lideratge i d’atracció de grans 
audiències de la plataforma.e 

Inquietant revisió de la caputxeta i el llop

desendreçat jardí del casalot, i la ca-
putxeta és una noia de tretze anys 
que diu que en té divuit, que enga-
nya constantment, que fuig d’algú o 
d’alguna situació, i que de cop i vol-
ta se li escola per la tanca. 

L’escriptor és un bon home, un 
home solitari que reacciona molt 
humanament, que la deixarà que-
dar-se a la caseta de fusta del jardí 
una nit. I una altra, i una altra. No 
li serà fàcil establir una relació amb 
aquesta nena que exhibeix tanta 
por infantil com rebel·lia adoles-
cent. I en l’aire quedaran les seves 
escapades amb apunts que no au-
guren res de bo, fins que a la fi el 
llop traurà el cap i sabrem de què 
fuig la nostra caputxeta. 

Sandra és un text d’atmosfera 
misteriosa, ben dirigit per la ma-
teixa autora, amb un inquietant 
espai sonor i un espai escènic al 
meu entendre massa equívoc en 
la seva deixadesa. Un text que se-
gurament revela menys del que 
voldríem saber, com passa a les 
obres de Lluïsa Cunillé, però que 
per això aconsegueix mantenir 
l’atenció. Un text que parla de la 
violència en la infantesa amb una 
excel·lent i molt creïble Elena 
Tharrats (la Hedvidge de L’ànec 
salvatge de Julio Manrique) i un 
sòlid Josep Julien, a qui, no obs-
tant, li convindria revisar la voca-
lització, que en alguns moments 
dificulta la comprensió.e

Josep Julien i Elena Tharrats protagonitzen Sandra. FELIPE MENA / SALA BECKETT

Daniela Feixas explora la violència en la infantesa a la Sala Beckett

‘Sandra’  

SALA BECKETT FFINS AL 4 DE MAIG 
 

D
esprés d’una dotzena de 
textos escrits i quasi tots 
estrenats, la veu com a au-
tora de Daniela Feixas té 
sens dubte una singulari-

tat, sobretot en les formes però tam-
bé en el tractament de temes avui 
molt troncals, com és el cas de la vio-
lència (en aquest cas infantil), sobre el 
qual la Sala Beckett ha erigit el cicle 
#jotambé, que s’obre amb Sandra. No 
és el primer cop que Feixas s’acosta 
als contes. Ho va fer amb força habi-
litat juntament amb Jordi Oriol a Au-
sencias, un text inspirat en els contes 
de Cristina Fernández Cubas. Ausen-
cias era un conte original i pertorba-
dor; i també és original, tot i que 
menys pertorbador, aquest Sandra 
(guanyador del premi SGAE de teatre 
Jardiel Poncela 2019), que ve a ser, 
conscientment o inconscientment, 
una versió moderna per a adults de La 
caputxeta vermella creuada amb els 
codis morals d’altres contes, com Les 
set cabretes i Pere i el llop. 

D’acord que no hi ha una àvia 
com cal i que la caputxeta no porta 
cap cistell. Però l’àvia és aquí un es-
criptor de novel·les de misteri ple-
nes de cadàvers de nenes que viu en 
un casalot, més concretament en el 

Tots som forasters
Candel. Candel, com Marta Galán, 
va fer una intensa recerca biogrà-
fica de la immigració recollint 
les seves penúries, i també les 
alegries, al mateix temps que 
reflexionava amb la voluntat 
de resoldre l’aparent contra-
dicció dels immigrants entre 
la necessitat d’assimilar-se i 
de conservar les arrels i l’obli-
gació de fer-ho imposada per al-
guns sectors de la catalanitat. Ga-
lán incideix lleugerament sobre la 
qüestió de la identitat dels forasters 
tot remarcant els problemes que 
van haver d’afrontar, des del barra-
quisme a l’exclusió social, sense ob-
viar la lluita veïnal per millorar les 
condicions de vida. 

Forasters vindran... té una base 
sociològica de teatre comunitari i 
un format de teatre documental en 
la línia dels que al mateix Teatre 
Lliure ha dirigit Juan Carlos Martel, 
però en aquest cas formulat a la ma-
nera d’un reportatge periodístic 
(em feia pensar en un Informe sema-

nal) amb una actriu protagonista 
filla de la immigració (magnífi-

ca Susana Barranco) i dos 
narradors eficaços (Juan 
Navarro i Núria Lloansi). 
Una funció ancorada en 
una recerca vital i docu-
mental exhaustiva que po-
sa de manifest que les regu-

lacions del conflicte de la 
immigració eren en aquells 

temps molt semblants a les del 
nostre, amb CIEs de l’època, 
amb devolucions en calent i amb 
explotació laboral. Esclar que 
aleshores no hi havia correcció 
política i el que s’escrivia als mit-
jans era tan fort i inacceptable 
com tantes de les declaracions 
del senyor Abascal.  

Forasters vindran... és una in-
teressant proposta amb ele-
ments poètics ben mesurats i un 
esplèndid espai sonor que escau-
ria d’allò més bé al museu de la 
ciutat amb una reducció de les 
quasi dues hores de funció.e

Juan Navarro, 
Susana 
Barranco i 
Núria Lloansi 
són els 
narradors dels 
testimonis. 
SÍLVIA POCH

‘Forasters vindran...’  

TEATRE LLIURE FINS AL 25 D’ABRIL 

T
ots ho som, de forasters. 
Fills, nets, besnets de fo-
rasters. Forasters enca-
ra ara quan deixem el 
lloc on hem viscut i 

anem cap a un altre país, una altra 
ciutat, un altre barri. Els forasters 
dels quals Marta Galán Sala vol re-
cuperar la memòria són aquells que 
van deixar els seus pobles als anys 
cinquanta i seixanta fugint de la fam 
per venir a treballar a la Barcelona 
industrial que despuntava en una 
Espanya d’autarquia misèrrima. 
L’exèrcit de mà d’obra barata sobre 
el qual es va construir el futur, tan 
ben reflectit al bestseller de l’època 
Els altres catalans (1964) de Paco 

TEATRE

Equívocs 
‘Sandra’ és  
un text 
d’atmosfera 
misteriosa, 
ben dirigit 
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