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22 DE MARÇ DEL 2007 77cultura el Periódico

Llibres NO-FICCIÓ
Setmana del 15 al 21 de març

EL RÀNQUING D’EL PERIÓDICO

35y 1
PREU DE VENDA

POSICIÓ RESPECTE  DE
LA SETMANA PASSADA

SETMANES
EN LLISTA

224 p.
PÀGINES

Lliçons d’autoestima i diaris de Casaldàliga

LLIBRERIES CONSULTADES: Abacus, Al·lots-El Petit Príncep, Casa del Llibre, Catalonia, Documenta, El Corte Inglés,
Etcétera, Fnac, La Central, Laie i Roquer (Barcelona), Saltamartí (Badalona), La Llopa (Calella), La Gralla (Granollers), Robafaves
(Mataró), La Llar del Llibre (Sabadell), El Cau Ple de Lletres (Terrassa), La Tralla (Vic), Llorens (Vilanova i la Geltrú), La Capona
(Tarragona), Galatea (Reus), Caselles (Lleida), Geli i Llibreria 22 (Girona), Mallart (Figueres)

INFANTILS

Els savis consells de Luis Rojas Marcos fan més suportables els problemes
emocionals de molts lectors, fet que explica l’èxit de ‘La autoestima’, un
assaig didàctic en què revela els factors que determinen la imatge que
tenim de nosaltres mateixos. Aquesta setmana, l’últim llibre del psiquiatra
sevillà comparteix posicions de privilegi amb el bisbe català Pere Casaldàliga,
autor dels diaris reunits en ‘Una vida enmig del poble’, un resum de la
seva abnegada tasca cristiana al Matto Grosso brasiler. Dos llibres que,
des d’òptiques molt diferents, conviden a afrontar la vida amb més fe i
optimisme.
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Gerónimo Stilton. Destino.
El ratolí periodista viu
fantàstiques aventures en un
llibre amb vuit olors.

‘En el reino
de la fantasía’
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18y3

‘El cerebro
femenino’
Louann Brizendine. RBA.
Claus per entendre com funciona
la ment de les dones.

20,90y
Consells psicològics per consolidar
la personalitat. 280 p.

‘La autoestima’
Luis Rojas Marcos. Espasa. 2

15y
Consells psicològics per augmentar
la confiança en un mateix. 95 p.

‘20 pasos hacia delante’
Jorge Bucay. RBA/Integral. 3

16y
Radiografia dels temors que limiten les
nostres vides. 264 p.

‘Anatomía del miedo’
José Antonio Marina. Anagrama. 13

288 p.

16,50y
Anàlisi de les emocions
cerebrals. 200 p.

‘El alma está en el cerebro’
Eduardo Punset. Aguilar. 16

19y
Reivindicació dels encants de l’edat.
160 p.

‘El club de los 50’
Màrius Carol. La Esfera de los Libros. 2

19y
2

‘La venganza de la Tierra’
James Lovelock. Planeta.
Solucions per afrontar l’amenaça de
l’escalfament global. 250 p.

17,50y
2

‘La vida eterna’
Fernando Savater. Ariel.
Reflexions sobre Déu i la idea de la
vida després de la mort. 256 p.

1

Català

1

2

10,80y

‘El meu pare’
Anthony Browe

28 p.

F.C.E.
Emotiu homenatge
il·lustrat a la figura
paterna.

‘Sant Jordi i el Drac’
Antoni Cossimo. Beascoa.

9,95y
Recreació de la llegenda amb
simpàtiques il·lustracions.  35 p.
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18y5

‘El preu de
ser catalans’
Patricia Gabancho.
Meteora.
Una visió pessimista
de la cultura catalana.

Català

‘Una vida enmig del poble’
Pere Casaldàliga Edicions 62.

29y
1

Testimoni vital del carismàtic bisbe
català. 826 p.

‘Una veritat incòmoda’
Al Gore. Gedisa/Edicions 62.

27,50y
2Anàlisi de les nefastes conseqüències

del canvi climàtic. 328 p.

‘Memòries d’un espectador’
Carles Sentís. La Campana.

21y
14

Records del veterà periodista
català.  381 p.

 245 p.

‘La venjança de la terra’
James Lovelock. Columna.

19y
1Solucions per afrontar

l’escalfament global. 272 p.

‘Relacions particulars’
Josep Maria Espinàs. La Campana.

15y
2L’escriptor català evoca alguna de

les seves amistats literàries. 155 p.

18y
16

‘Els secrets de la felicitat’
Sebastià Serrano.
Ara Llibres.
Afectes positius. 128 p.

‘L'engany’
Vicenç Villatoro. Ara Llibres.

16y
7Crítica política de l’actual Govern

tripartit català. 158 p.

‘El reloj
de música’
Bernd Brucker. Edaf.
40 contes en una sola capsa. 12,95y

COORDINACIÓ: CARLOS VALBUENA

Brussel.les insta Espanya a
cobrar el préstec de llibres

CULTURA 3 LEGISLACIÓ

b

ELISEO OLIVERAS
BRUSSEL.LES

La gratuïtat de les
biblioteques vulnera
els drets d’autor,
segons la Comissió

L
a Comissió Europea va obrir
ahir un expedient d’infrac-
ció contra Espanya i va ame-
naçar el Govern amb la im-

posició de multes diàries perquè per-
met que les biblioteques prestin els
llibres de manera gratuïta. L’Execu-
tiu comunitari considera que el
préstec gratuït de llibres en bibliote-
ques espanyoles priva els autors
d’una justa remuneració. La mesura
pretén imposar un cànon pel prés-
tec de cada llibre.

La Comissió Europea va enviar
una carta al Govern i li va donar dos
mesos per al.legar. L’Executiu comu-
nitari ja li va obrir un altre expe-
dient per aquest motiu i va aconse-

guir que el Tribunal de Justícia de la
UE acceptés primar els criteris mer-
cantilistes sobre la promoció de la
cultura i la lectura per condemnar
Espanya. L’Executiu comunitari vol
obligar-lo a acatar la sentència i im-
posar el cànon pel préstec de llibres,
amb l’amenaça de demanar que li
imposi una multa diària.

INTERPRETACIÓ RESTRICTIVA / La legis-
lació comunitària sobre la propietat
intel.lectual permet que els Governs
eximeixin del pagament de cànon
per préstec d’obres a determinats es-
tabliments, sense precisar-ne ni limi-
tar-ne el tipus. Però la Comissió
Europea realitza una interpretació
molt restrictiva dels articles 1 i 5 de
les directives del 1992 i del 2006 so-
bre propietat intel.lectual. L’èmfasi
de les dues lleis comunitàries sobre
la necessitat del pagament de cànon
als autors se centra en pel.lícules,
música i programes d’ordinador, i
no sobre els llibres, que no hi són es-
mentats.H

Una ruta
descobreix la
Barcelona del
‘senyor Esteve’

LLETRES 3 ITINERARI

El Museu Frederic Marès va presen-
tar ahir La Barcelona del senyor Esteve,
un recorregut pels carrers on trans-
corre la famosa novel.la de Santiago
Rusiñol L’auca del senyor Esteve, el
centenari de la qual es compleix
aquest any. La guia es podrà com-
prar en sis punts de la ciutat, com
ara el mateix museu, i disposarà
també d’un programa interactiu
que recull imatges tant de l’artista
com de la seva obra. La passejada li-
terària, ambientada a mitjans del se-
gle XIX i principi del XX, un període
de plena transformació de la ciutat,
convida a visitar tant llocs encara
existents com el Teatre Romea i la
Casa Llotja de Mar com alguns altres
que ja no existeixen o que estan del
tot reformats. L’activitat, integrada
dins l’Any Rusiñol, durarà fins al 30
de desembre.H

ANNA LASHERAS
BARCELONA

FERRAN NADEU

33 Recreació de La Puntual al Museu Marès.

UN CÀNON ANUAL
D’1,6 MILIONS

33 La Comissió Europea vol
obligar Espanya a imposar un
cànon aproximat d’1,6 milions
d’euros anuals. Si no ho fa,
haurà d’enfrontar-se a una multa
diària de 300.000 euros, segons
la condemna del Tribunal
Europeu emesa l’octubre de
l’any passat, però que encara
està pendent d’executar-se. El
2006 les biblioteques espanyoles
(el 96% són municipals) van
prestar 30 milions de llibres
sense que els autors fossin
compensats. Curiosament,
molts intel.lectuals i escriptors
s’han unit en una plataforma per
lluitar contra el cànon per
«mercantilista», tot i que els
beneficiaria.

LES DADES


