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ila rosa era MathiasMalzieu,
que gr~desa i’~xit de La memm"Ali~hi ha elJoel Joan i el c~n/mdd conmSn
ahir va torf~lloneror’,
cridava
unanoia nar a Barcelona, on va queestirant el bra~de la sevaami- dar fascinat per les ñuadesde
ga. Després de qnatre empen- gent que omplienels carmrs.
tes i un pareUde cops de colElslectors mésmatiners
ze, les dues somreien, havian van fer cues per acostar-se a
aConseguit la firma de Jordi Julla Navarroi Albert EspiÉvole. Undels fervors que es- nosa, que ambTot el que pocampala Dladade Sant Jordi dríemhacerestat tu i jo si no
és la febre per acostar-se als fóssim m i jo ha conquistatde
escriptors. I aques~any, el pe- nou els lectors. "Nodescarto
a resñodista Xavier Bosch, ambla un guió dnematogr~afic
sobre Sant
novel.la Se sabrd tot (Proa), fil de LoveActua//y
gtm~onada amb elp~xniSant Jordi", va anunciar, animat,
Jonti, ha estat un dels mésbus- abans de comentarelperiple
caro. Les vendesvan confirmar de rúbriques.
que va ser una jornada mok
bona per als autors eatalam, SetgesI venJames
emreels quals XavierBoschva E/ased/o, de ArmroPélez Reser rantor de ñcció mésvenuti verte, va ser el títol de ficció
va ratificar els pron6stiesde les en castelk’~ mésdemanatpels
úhirnes setmanes.
lectors, seguit de la Venganza
Ambun argument que re- en Sevi//a, de MafildeAsensi,
trata la corrupció que ha es- que no va poder atendre tots
quitxat Catalunyaen els úhims els queperseguienla sevafirmesos, i ambrajuda del bocaoreUa, la hist6ria consmñda l
per XavierBoschha sedtüt els Lanovel-la
’Se
lectors. Jordi Punfl, ambMadeXavier
/eres Perdudes,i FerranTorrent sabr~tot’,
ambBou/evorddds Francesos, Bosch,
va ser la
s6nels altres doseseriptors de
ficciómésvenuts.Tots ells l~r- més buscada
tanyen a segells del Grup62, /
on ahira la nit totl’equiprespi- Elsllibreters
diuen
royasatisfet: aquestSantJordi
de
ha estat un dels minors, amb quelavenda
unes vendes que el gremi de novetats
haestat
llibreters esümavaen un miequilibrada
li~ i migde lh~res. Unaaltuna- molt
ció extanm’bleal gruixd’autors
que es¢aiuen en llengua cata- ma. El mateix ~xit va re#slana.
trar Julia Navarro, que amb
Si la trilogia de Stieg Lars- Dimequién soy va tancar el
son va ser l’~xit indiscutible padi dels mésvenuts.
Ens van vendre molts llide la diada de rany passat,
aquest 2010"la venda de les lges, per6un dels queva aixenovetats ha quedat molt més carmésexpectadó
vaser Feequilibrada", segonsel presi- deñcoMoccia.Uitali~ va redent delGmmide Llibmters
de collir
eug)riques
ovacionsde
Catalunya, Antoni Daura, que les seves lectores cada vegatambéva reconb.ixerque els fl- da que comen~va una rontols d’autorsmedi/Itiesi els de da de signatures. Moltesvan
literatura infantil i juvenilson apmfitar rocasió per fer-se
"els que despatren mésinterés una foto ambqui s’ha fet faen un dia comaquest’.
m6sper escrkae hist6ries soAban$~e comen¢~arla gim- bre homesque no tenen por
cana de signatures i entrevis- del eompmmís.Al seu costes, els protagonistes de la tal rautor deXocolatadesf;ejornada es ven trobar a H-Io- ta, Joan-Lluls Hulsobservaambresignació:
tel Re#na per esmorzar. Ve- val’escena
terans i debutants es baneja- "Aquíestera, intentant sobreven intenmnviant impmssions. viureals italiens".
Francisco González Ledesma
KirmenUn’be, PremioNas’noprenia
ambla calma
que donal de Literatura 2009par
atorgarexpari~ncla,
i el peri- la novel-la Bilbao-NewYorkodista Pol Mars~no amagava B//bao,va aprofitar per coinque li resulmvaesWany"estar cidir ambJosep Maria Casaraltra
banda".
Un
akre
que
................................................................................
s’estranavaa la festa del lh’bre ~ PASSA
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