
teix: La analfabeta que era un genio
de los números.

La plaça Catalunya és l’espai que
ocupen els partits polítics per fer
propaganda. Com que han de dis-
simular, posen  llibres vells a sobre
una taula i així surten del pas. Si en
són de vells que al PSC els tenen de
Fidel i del Che, records de quan el
partit era d’esquerres. No hi ha nin-
gú que en signi, i en cas de veure-ho
podria ser que estiguessin signant
baixes de militants. No hi veig cap
dels llibres que té Joaquim Nadal al
mercat: hauré d’indagar si els han
venut o els han cremat. A l’estand de
CiU reparteixen globus, ignorant
que un globus esclatat de nit pot per-
torbar el sagrat descans de milers de
gironins. No cal que hi venguin lli-
bres, ja que no hi ha parada que no
tingui ben a la vista Artur Mas.
L’home, el polític, el pensador, una
versió coolde la santíssima trinitat
escrit per  Teresa Pous. Joaquim Na-
dal està més a prop que mai d’Artur
Mas. Parlo de com estan col·locats
els  llibres.

No sé si acabarà entre els més ve-
nuts Claves para reforzar la me-
moria, de Concha Velasco, però és
bo saber que les seves pèrdues d’o-
rina no eren per descuit. Qui mereix
acabar-hi és Brioxeria feta a casa, ni
que sigui perquè el seu autor ha si-
gut prou valent de no usar pseudò-
nim i signar-lo amb el seu cognom
malgrat que pugui foragitar com-
pradors: Xavier Barriga. 

Per la resta, tot igual: centenars de
llibres de cuina, milers de llibres re-
lacionats amb el procés català, de-
senes de títols que pretenen apro-
fitar el rebuf de les ombres d’en Grey
–Panteras, Obsesión...–, senyores

que no saben què comprar i fulle-
gen el que acaba de fullejar qui te-
nen al costat –quantes crisis matri-
monials ha de desfermar Sant Jor-
di!– i joves, molts joves que fan
enyorar altres temps, i no precisa-
ment per la seva obsessió amb el tal
Federico Moccia, sinó perquè jo-
ventut és no haver-te de posar cre-
ma solar al cap quan vas a passejar
per Sant Jordi.
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CONSTANTIN ENACHE

Un home vestit a la manera dels cavallers medievals es va pas-
sejar ahir a la tarda pel Sant Jordi olotí. La funció del cavaller
era ambientar la festa. Per això, es feia fotografies amb les per-
sones que li demanaven. La festa de Sant Jordi a Olot va tenir
d'altres elements que les roses i els llibres. A més del cavaller,
durant tot el dia va haver-hi actuacions musicals en directe al
mig de les parades de les entitats i de les llibreries. OLOT | X.V.

Olot Un cavaller representa la
figura de Sant Jordi

AJUNTAMENT DE BLANES

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, els carrers de Blanes
van omplir-se amb parades de llibres i roses a càrrec de diverses
entitats, així com d’establiments que habitualment ja venen
aquests productes. Centenars de persones van passejar-se al
llarg de tot el dia cercant algun dels dos elements típics d’aquesta
jornada, o bé per adquirir els productes d’artesania i altres ob-
jectes que es venien a les parades. BLANES | DdG

Blanes Centenars de persones
passegen per les parades

CONSTANTIN ENACHE

Jessica Mellado (cantant i compositora olotina) va animar els
vianants que ahir al matí i la tarda van omplir la celebració de
la diada de Sant Jordi a Olot. Les actuacions van tenir lloc en-
tre la seixantena de parades d'entitats i de llibreries que venien
roses i llibres. En tant que escollien els títols o compraven les
roses, els olotins van aprofitar per escoltar cançons sota els plà-
tans del passeig d'en Blai. OLOT | X.V.

Jessica Mellado anima els
vianants del Sant Jordi olotí

Com cada Sant Jordi, l'acte que
va servir per arrencar la diada a
Girona és l'esmorzar literari que
ofereix la Generalitat a escriptors,
llibreters i editors. Aquest 2014,
l'eix de la trobada va ser un ho-
menatge al poeta Joan Vinyoli, del
qual es commemora el centena-
ri del seu naixement. Per des-
comptat que Vinyoli va haver de
competir amb sucs de taronja, ca-
fès, croisants i entrepans, que en
opinió dels autors més veterans –i
que per tant ja sumen diverses

edicions entre pit i esquena– no
han perdut ni un bri de la seva ex-
cel·lent qualitat.

La Generalitat ha editat punts
de llibre commemoratius amb
una imatge i un poema de Vi-
nyoli, i durant l'esmorzar la di-
rectora de la càtedra de la UdG
que en porta el nom, Mita Casa-
cuberta, en va glossar la figura.
«La seva és una poesia que acom-
panya en tots els moments de la
vida i que, al mateix temps, aju-
da a viure», va remarcar Casacu-
berta, recordant l'autor que esti-
uejava a Santa Coloma de Far-
ners.

«Vinyoli es va dedicar a explo-
rar tant la seva vida com el món
que l'envoltava a través de les pa-
raules; per tant, la seva és una
obra essencial, profundament
plàstica i interior, que planteja un

recorregut vital», va explicar la di-
rectora de la càtedra, que durant
l'acte ha llegit versos del poema-
ri «Vent d'Aram».

Vinyoli, però, no només va
centrar l'esmorzar literari de la
Generalitat per aquest Sant Jor-
di. Girona també li ha volgut re-
tre homenatge i, per això, des de
primera hora del matí la plaça del
Vi acollia una lectura continua-
da de la seva obra.  

El Barça, també present
Això, és clar, és la teoria, que
sempre es vesteix amb una pàti-
na de cultura. Després, en el que
es coneix com a corrillos, el tema
estrella va ser el Barça i la possi-
bilitat que l’actual president con-
voqui eleccions anticipadament.
No tot havia de ser poesia, Sant
Jordi dóna per a temes prosaics.
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L’esmorzar literari va servir per
retre homenatge a Joan Vinyoli

Escriptors, editors i
llibreters gironins es 
troben a la seu territorial
dels Serveis de Cultura

TRADICIONS

Escriptors, llibreters i editors, a la seu del Departament de Cultura a Girona.
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