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Les llistes
d’obres més
venudes seran
més exactes

LLIBRES 3MERCAT

A partir del mes de setembre, les
llistes setmanals dels llibres més
venuts a tot Espanya seran molt
més fiables perquè tindran més
fonts d’informació.

Fins ara, les taules s’elaboren
amb les dades de vendes que
aporten diversos supermercats i
grans superfícies. Però, passat
l’estiu, la Casa del Llibre, la coo-
perativa Abacus i la marca Tots
els Llibres (llibreries indepen-
dents catalanes) també oferiran
les seves xifres, segons expliquen
fonts de la firma de mesurament
Nielsen. «En l’actualitat, les llistes
són fiables, però a partir del mes
de setembre seran molt més com-
pletes, perquè la cobertura serà
més gran que abans, especial-
ment a Catalunya, on el percen-
tatge arribarà a ser del 70%», se-
gons analitzen aquestes mateixes
fonts.

L’acord amb la Casa del Llibre,
Abacus i Tots els Llibres ja està fir-
mat. No passa el mateix amb la
FNAC. Els seus responsables enca-
ra no han donat el sí, vull a la pe-
tició de Nielsen. «Fa tres anys que
els anem al darrere intentant
convèncer-los perquè formin part
de les superfícies que ens donen
les dades per elaborar les llistes,

però encara no tenim una respos-
ta definitiva. Ells haurien de ser
els primers interessats a col.labo-
rar-hi, perquè la informació sobre
les vendes és sempre molt útil»,
destaquen els portaveus de Niel-
sen España.

L’empresa de mesurament
–que treballa a escala mundial
amb tot tipus de llistes, des dels
productes alimentaris més ve-
nuts fins a les audiències de la te-
levisió, per exemple– està utilit-
zant des del mes d’abril del 2006
a Espanya el sistema Book Scan
per quantificar i analitzar les ven-
des de llibres. Les llistes, a més a
més, es classifiquen per gèneres i
subgèneres.

DIFERENTS LECTORS / En l’actuali-
tat, les llistes setmanals dels lli-
bres més venuts s’elaboren amb
les dades aportades per Carre-
four, Alcampo, Eroski, El Corte
Inglés, Vips, Crisol i també un
grapat de llibreries independents
que no estan associades a cap ca-
dena.

Quan les tres noves fonts s’in-
corporin al servei de mesura-
ment de Nielsen, les llistes dels
títols més requerits pel públic po-
dran variar una mica, sobretot a
causa del fet que els interessos
dels lectors no són els mateixos
en una gran superfície que en
una llibreria.H

OLGA PEREDA
MADRID

La Casa del Llibre,
Abacus i Tots els
Llibres donaran dades
des del setembre

15 catalans famosos recorden en un
llibre l’escola de la seva infantesa

LLIBRES 3 NOVETAT

b

ERNEST ALÓS
BARCELONA

Cristina Masanés
ha entrevistat, entre
d’altres, Pujol,
Maragall i Adrià

E
l debat sobre la falta de re-
coneixement social dels
mestres va posar en marxa
la factoria de projectes

d’Ara Llibres. Estimat mestre, encarre-
gat a Cristina Masanés, havia de ser
un homenatge, a través d’entrevistes
a 15 catalans, als que els van donar
exemple en la seva etapa de forma-
ció. Però el disseny ha acabat donant
un altre resultat: un retrat dels can-
vis de l’escola dels anys 40 als 80, de
l’amunt i avall escolar català, amb
mestres admirats, odiats o oblidats.
Amb nostàlgia d’un ordre basat en
l’esforç o amb rancor per una escola
repressora.

L’admiració pels seus mestres és ex-
plícita, i justificada, en el cas de Jo-
sep Maria Ainaud de Lasarte, alum-
ne de l’Institut-Escola de la Generali-
tat. Fill de Manuel Ainaud, impulsor
del mític Patronat Escolar de Barce-
lona, recorda la diferència profunda
d’aquesta xarxa d’escoles i altres
projectes: «Blanquerna [...] preparava
unes minories per governar el país.
El projecte del Patronat no era l’edu-
cació del príncep. És més, educava
perquè no hi hagués necessitat de
cap príncep».

Del tronc de Blanquerna –i la seva
continuïtat de postguerra, Virtèlia–,
en canvi, neix la vida escolar d’altres
nens predestinats a governar. Jordi
Pujol va passar breument per Blan-
querna i va acabar a l’Acadèmia
Pérez Iborra, però la seva escola va
ser el Col.legi Alemany: «La meva va
ser una escola del treball i de la mo-
ral de l’esforç, coses que ara, en la
pedagogia catalana, es practiquen
molt poc». Pasqual Maragall, educat
a Virtèlia, no va tenir mai res a veure
amb el «bon noi» disciplinat per les
aules alemanyes. «Un cop el profes-
sor, el senyor Torres, va haver de ve-
nir i prendre’m la pilota de les mans
perquè, tot i haver tocat la campa-
na, no la deixava. Vaig reaccionar
malament i vaig haver de passar pel
despatx del director», recorda. No
tan sols la seva retirada de la política
sembla haver tingut precedents in-
conscients en el seu passat escolar.
¿També l’Estatut? Maragall un cop
es va volar a si mateix un peu trepit-
jant un tub de nitroglicerina...

Un altre alumne de Virtèlia va ser
Xavier Rubert de Ventós. La imatge
que recorda de Virtèlia és aquesta:
«Era l’atmosfera lliure, alegre i civi-
litzada d’allò que després aprendria
a dir-ne burgesia. Era la mare llumi-
nosa que em donava la mà i me
l’acariciava per sota de les estovalles
i que, quan estàvem sols, em feia es-
coltar l’estudi per a piano número
tres de Chopin».

A casa de Sebastià Serrano no s’es-
coltava Chopin. De fet, no recorda
haver tingut cap llibre fins a la uni-
versitat. Es va educar a Bellvís, ju-
gant i mirant els núvols. El treball el
van fer tres mestres republicans re-
presaliats, la seva passió per les ma-
temàtiques i una beca. Eudald Car-
bonell també va aprendre de la na-
turalesa, a Ribes de Freser: «El foc,
les pedres, les cabanyes i les bandes
territorials. La meva vida de petit no
va ser tan diferent de la dels fills del
neolític», diu el paleontòleg. Tam-
poc la seva vida escolar. «El sistema
era aquest: es fa això i ningú t’expli-
ca per què, ni falta que fa. I si no,
reps».

«Quan he estat malalta i he sentit
dolor, no he pogut evitar la imatge
d’uns petits monstres que em perse-

guien i m’atacaven per tot arreu.
Eren dimonis i tenien a veure amb
l’escola que vaig viure de petita».
Aquest és el record de Roser Capde-
vila, bolcat a la Bruixa Avorrida, una
recreació amable de la Doña Pilar
que li va amargar part de la seva
infància. «Exercien una opressió ter-
rible, que et queda per sempre i te
l’has de treure de sobre de la mane-
ra que puguis». Encara més trista és
l’experiència de Rosa Regàs després
del seu retorn de l’exili, amb els seus
pares a la presó, criada per un avi re-
pressor i en mans del «rigor obses-
siu» de les dominiques, algunes
d’elles «endarrerides, rancoroses,
beates i injustes».

Si uns van entrar en conflicte amb
l’escola del franquisme, altres ho
van fer amb la dels 70 i 80, la FP re-
servada per al fracàs escolar i la inci-
pient immersió lingüística, a l’Hos-
pitalet de Ferran Adrià i la Badalona

de Miguel Poveda. Al Col.legi Sant
Isidre del barri de Santa Eulàlia,
Adrià no va brillar, i es va quedar a
l’Institut de FP Verge de la Mercè. «El
vaig deixar perquè em vaig empipar.
No sé ben bé per què», diu. D’allà a
fregar plats a Eivissa, la cuina de la
caserna de Cartagena, el Bulli...

El cantaor també es va quedar a la
FP. Però la seva ruptura amb l’escola
la situa als 12 anys. «Quan hi vam
tornar al setembre vam passar a fer
totes les classes en català. (...) No en-
tenia res, no sabia multiplicar en ca-
talà, ni tampoc com eren en català
totes aquelles paraules que usàvem
per fer naturals o història... Va ser
molt brusc, alguns s’hi van adaptar i
van tenir un afany d’esforç que jo no
vaig tenir. Altres, com jo, vam per-
dre el tren. Els notables i excel.lents
es van convertir en suspensos. Ho
vaig suspendre tot i em vaig re-
bel.lar». Avui canta Verdaguer i li fa
ràbia el temps perdut. Però per al fu-
tur demana «una escola tolerant
amb la religió, la cultura, la condi-
ció social i l’opció sexual».H

ROSER CAPDEVILA

NO ÉS LA BRUIXA. Roser Capdevila (la nena capcota) es
va inspirar en la seva mestra per dibuixar la Bruixa Avorrida.

DE LA FP AL ‘CANTE’. Miguel Poveda,
quatre anys després de deixar els estudis.

ALUMNE
MODÈLIC.
Jordi Pujol, en els
seus temps del
Col.legi Alemany
de Barcelona.

UN TRASTO DE VACANCES.
Imatge estival de Pasqual
Maragall.

Fracàs escolar i trauma
amb la immersió

Cops de regle, monges
obsessionades i repressió

Cops de pedra, núvols
i mestres represaliats

Les escoles
dels prínceps

A L’ESCOLA DE
RIALB.
Eudald Carbonell,
mentre no tirava
pedres i llançava
fletxes.
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