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Cares somrients i relaxa-
des: els responsables de la
Setmana del Llibre en Ca-
talà confien que aquesta
34a edició que s’inaugura
aquesta tarda anirà a tot
drap. D’entrada, les xifres
de vendes del 2015 són po-
sitives, segons l’avanç de
l’estudi del Comercio Inte-
rior del Libro en España.
En el conjunt de l’Estat es
van publicar 80.000 lli-
bres, dos punts més que
l’any anterior. El 14%
d’aquests llibres són en ca-
talà, mentre que el 2014
representaven un 12,3%.
Això vol dir que s’han pu-
blicat 11.348 títols en ca-
talà, mentre que el 2014
van ser 10.272.

Ara bé, el tiratge és for-
ça inferior al castellà,
1.698 exemplars davant
dels 3.037 en castellà. “El
català surt amb desavan-
tatge i una de les nostres
reivindicacions és tenir
més suport institucional
per poder superar aquest
decalatge”, va dir Montse
Ayats, presidenta del Gre-
mi d’Editors en Llengua

Catalana. Un altre dels te-
mes que preocupen els
editors és la baixada de les
vendes de literatura infan-
til i juvenil per segon any
consecutiu. “Hem de tre-
ballar aquesta franja
d’edat que és fonamental
per a la formació dels fu-
turs lectors.” Ayats també

va apuntar la necessitat
d’una “major dotació” dels
ajuts al sector del llibre per
part de la Generalitat. Dels
230,31 milions d’euros de
facturació del llibre en ca-
talà, només un 4% han tin-
gut el suport de la Genera-
litat.

Pel que fa a la nova edi-

ció que obre avui a l’avin-
guda de la Catedral i
s’allargarà fins a l’11 de se-
tembre, destaca l’estrena
d’un look més modern i
d’acord amb la potent in-
dústria editorial. Així, en
comptes de les tradicio-
nals casetes de fusta,
l’avinguda de la Catedral

lluirà una fira amb els pas-
sadissos coberts: “El visi-
tant tindrà la sensació
d’estar en un espai tancat i
ben delimitat, i no hi hau-
rà cap estand, com en anys
anteriors, per on no hi pas-
si ningú”, va dir Joan Sala,
president de la Setmana.

Recordem que s’hi con-

centren 133 segells edito-
rials, 15 llibreries i dues
institucions que es repar-
tiran en 150 expositors.
Són quatre quilòmetres de
llibres dedicats a la lectura
en català: “Serà el lloc i el
moment on hi ha hagut
més llibres en català en la
història”, diu Sala.

L’objectiu de la Setma-
na, que té una part de fira i
una altra de festival, és
avançar cap a un Saló del
Llibre amb cara i ulls, amb
convocatòria de país con-
vidat i la presència d’edi-
tors internacionals. “Fins
ara la Setmana ha estat un
espai de trobada informal,
i ens agradaria aprofitar el
moment per definir millor
un espai on discutir els te-
mes del sector”, hi afegeix
Ayats. ■
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La Setmana del Llibre en Català engega animada per les xifres positives de
vendes, tot i que la literatura infantil i juvenil continua la tendència a la baixa

Montse Ayats i Joan Sala, dimecres, a l’avinguda de la Catedral, on s’estan enllestint els estands ■ ALBERT SALAMÉ

El 2015 es van
publicar 11.348
títols en català,
un miler més
que l’any
anterior

Anna Rosa Cisquella va ex-
plicar ahir que el nou musi-
cal de Dagoll Dagom Sca-
ramouche “intenta ser
molt cinematogràfic, per
això a més dels deu músics
d’escena hi haurà música
enregistrada per l’Orques-
tra Simfònica Julià Carbo-
nell de Lleida amb seixan-
ta músics”. Però la intensi-
tat musical no serà l’únic
element cinematogràfic,
Scaramouche recupera el
gènere de capa i espasa
que cap als anys cinquanta
encara tenia molta inten-

sitat, però que a poc a poc
va esvair-se. Scaramou-
che es basa en la novel·la
original de Rafael Sabatini
i tracta de reflectir l’espe-
rit èpic de la versió cine-
matogràfica que va prota-
gonitzar Stewart Granger
l’any 1952 i de tot el cine-
ma d’espases i personat-
ges de doble personalitat
com La Pimpinel·la Escar-
lata (1934), amb Leslie
Howard, i El Tulipán ne-
gro (1964), protagonitza-
da per Alain Delon.

Després de la de pirates
Mar i cel, la d’espases tor-
na a tractar el tema
d’aventures amb un rere-
fons amorós, però amb al-
tres registres. “Ja vam plo-
rar massa, ara toca riure”,
va dir Cisquella amb refe-
rència al toc de comèdia

que té el musical, que tam-
bé té altres diferències en
relació amb la historia del
pirata morisc i la donzella
cristina.“A Mar i cel hi ha-
vien força acrobàcies, a
Scaramouche el que hem
fet és crear moltes coreo-
grafies, va explicar Cisque-
lla en una actuació en què
es van mostrar diverses es-
cenes de l’obra, que van
deixar palès el gran treball
que han fet els actors pel
que fa a l’esgrima.La natu-
ralesa de l’espectacle ha fet
créixer l’escenari del tea-
tre Victòria.

Scaramouche, dirigida
per Joan Lluís Bozzo, amb
música d’Albert Guinovart
i 18 actors a escena, té un
pressupost de 800.000 eu-
ros i s’estrenarà el 23 de se-
tembre. ■
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I ara, una d’espases

Les escenes d’espases tenen un gran pes en la comèdia
musical ‘Scaramouche’ de Dagoll Dagom ■ ALBERT SALAMÉ


