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L’actriu Nuria Gallardo és una
lluitadora a Recortes. ANTONIO CASTR0

TEATRE

La dignitat
crida

a la revolució
al Teatre Lliure

SECTOR EDITORIAL

Nova etapa a Grup 62

Grup 62 canvia de director editori-
al. Tres anys després que Ester Pu-
jol assumís el càrrec, l’editor de
Destino Emili Rosales ocuparà el
seu lloc a partir de dilluns. Pujol
tornarà a ser editora de Columna.

JORDI NOPCA

BARCELONA. Emili Rosales, fins ara
editor a Destino, serà a partir de di-
lluns el nou director editorial de
Grup 62, de manera que substitui-
rà Ester Pujol en el càrrec. Rosales
s’ocuparà de capitanejar el perfil de
segells com Proa, Columna, Empú-
ries, Edicions 62 i la col·lecció en ca-
talà de Destino. Pujol tornarà a ser
editora de Columna, on havia estat
fins al 2011.

Els canvis a Grup 62 han estat una
constant des que Fèlix Riera, llavors
director general, va marxar a Cata-
lunya Ràdio. Pujol, que havia acon-
seguit convertir Columna en un dels
segells més rendibles del grup –pu-
blicant la trilogia de Stieg Larsson i
Pa negre, d’Emili Teixidor–, va assu-
mir llavors el càrrec bipartit de di-
rectora editorial: ella dirigia els se-
gells orientats al públic lector adult
i Patrizia Campana capitanejava
l’àrea del llibre infantil i juvenil.

El març del 2013, Grup 62 va dei-
xar la seu que ocupava al carrer Peu
de la Creu, al Raval, per dividir-se
entre l’edifici de Planeta i un pis del
carrer Pedro i Pons. Tres mesos des-
prés, pràcticament coincidint amb
la notícia que Planeta comprava el
30% d’accions a Grup 62 i es conver-
tia en accionista majoritari, Eugè-
nia Broggi, fins llavors editora

d’Empúries, va deixar el seu lloc de
treball per començar un projecte
personal, L’Altra, que aquest febrer
donarà a conèixer els primers títols.

Si bé Xavier Mallafré, director ge-
neral de Grup 62, continuarà ocu-
pant el càrrec actual –que compagi-
narà amb noves competències en el
desenvolupament de noves àrees de
negoci a Planeta–, a partir de dilluns
Ester Pujol tornarà a ser editora de
Columna. De moment es desconeix
si compartirà el càrrec amb Berta

Bruna, que actualment és editora
del segell.

Un altre canvi imminent es-
tructural en el grup és la desapa-
rició de la distribuïdora de 62, Un
x Un. Part de la plantilla actual
quedarà integrada en la xarxa de
comercials de Planeta. D’aquesta
manera, quan venguin les nove-
tats a les llibreries, els comercials
ja nofarandistincióentreelstítols
publicats per Planeta i els llança-
ments de Grup 62.e

Rosales, amb Alicia Giménez Bartlett, l’any que l’autora va guanyar el premi Nadal. ACN

Emili Rosales, de Destino, substitueix Ester Pujol com a director editorial

El mètode per vendre ‘El método’

les portades”. Ho va dir obertament:
tres vegades en cinquanta minuts.

Desmuntar tòpics
Marco era el ganxo i li havien fet el
col·loqui a mida: què més pot dema-
nar l’autor d’un llibre titulat El
método que participar en una xerra-
da titulada El detectiu i el seu mèto-
de? De tota manera, calia algun ele-

ment més i li va tocar a Rafael
Guerrero, també detectiu i es-
criptor, però sense portades.

Tots dos tenien el repte de
desmuntar tòpics novel·lescos en
un acte per a lectors de novel·les.
El públic era (voluntàriament)
captiu –una senyora s’havia bara-
llat amb el vigilant de la porta per
l’overbooking– però no hauria
perdonat a Marco –vestit de rat-
lla diplomàtica, coll alt negre, mi-
rades insinuants– que no hagués
deixat anar referències al Camar-
gate: “A vegades hi ha problemes
i acabes a les portades”.

El missatge que duia era pro-
vocador: “Jo sóc un empresari i
em paguen per extreure dades,
interpretar-les i convertir-les en
informació”. I “la clau és el mèto-
de”, repetit i en al·lusió (poc) sub-
liminar al seu llibre. El gran des-
engany, però, va ser descobrir
que els detectius de debò no po-
den rebentar panys, ni duen ga-
vardina ni tenen pistoles. I la
confessió culminant: “Jo no sé
disparar un tret”.e

Francisco
Marco i Rafa
Garrido durant
el col·loqui
d’ahir a la
BCNegra. RUTH

MARIGOT

BCNEGRA

SÍLVIA BARROSO
BARCELONA

Si les coses se’t compliquen,
converteix les teves des-
ventures en un espectacle.
Cal habilitat, però funcio-
na. Ho podeu preguntar

als concursants expulsats de Gran
Hermano o bé a Francisco Marco.
En poc temps, aquest home ha ha-
gut de tancar la seva empresa i ha
estat denunciat als tribunals. I és el
millor que li podria haver passat.

És per això que ahir l’exdirector
de l’agència de detectius Método 3
tenia cua al carrer per ser escoltat
en un acte cultural, un col·loqui de
la BCNegra sobre els mètodes dels
detectius privats reals en contrast
amb els de novel·la i els de pel·lícu-
la. S’ha de dir que la cua és habitu-
al a la BCNegra: me’n van informar
els que hi van cada dia, que n’hi ha
molts. Però el mateix Marco sabia
que ell en tenia “per haver sortit a
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Un x Un
La xarxa de
comercials
pròpia del
grup s’integra
a Planeta

‘Recorte’
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA
6 de febrer

JUAN CARLOS OLIVARES

No és costum d’aquest
crític recomanar de
manera explícita que
es vagi a veure un es-
pectacle. Però les nor-

mes hi són per saltar-se-les, sobre-
tot ara, quan les normes són una in-
vitació a rendir-se i Recortes només
serà fins aquest diumenge al Lliure
de Gràcia. És un espectacle de ne-
cessària acció ideològica. Dos mo-
nòlegs amb consciència de David
Greig (Fragile) i Clara Brennan (Hi
Vis). Manifestos polítics molt ben
escrits. Tant, que es perceben com a
notables textos dramàtics, incisius
però amens. La revolució no és in-
compatible amb el sentit de l’humor
i la sensibilitat.

El projecte, liderat per Mariano
Barroso (direcció), Juan Cavestany
(versió), Nuria Gallardo (Hi Vis) i Al-
berto San Juan (Fragile), compta
amb una posada en escena conse-
qüent amb el que denuncia. Austeri-
tat sense renunciar a l’estètica. Una
tarima i un bon disseny de llums. La
resta va a càrrec dels textos i d’unes
interpretacions que subscriuen ca-
dascuna de les paraules que pronun-
cien. Gallardo destil·la sensibilitat
en el paper d’una mare que perd una
dignitat per guanyar-ne una altra en
la seva lluita per contrarestar els
efectes que causa l’abandonament
de l’Estat en la seva filla amb una
greu minusvalidesa. Mentre creix el
patetisme de la seva disfressa de pa-
llassa augmenta la humanitat de la
seva batalla.

El partenaire de San Juan és el
públic, transformat en Carmen, l’es-
pecialista que treballava en un cen-
tre social tancat per les retallades, i
que deixarà al carrer persones ne-
cessitades d’un refugi de dignitat,
com el Jose, el personatge interpre-
tat per San Juan. El Jose és un il·lu-
minat en l’accepció més àmplia, crua
i inesperada. Un pària que en la se-
va bogeria veu més enllà dels asse-
nyats i decideix actuar, immolant-se
per la revolució futura.e
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