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SUCCESSOS PÀGINA 11

TRIBUNALS PÀGINA 12

Tres detinguts per
violència domèstica

El judici del ‘cas BPA’ es
reprendrà el 17 setembre

FUTBOL PÀGINA 25

L’FC LUSITANS ES RETARDA EN
EL PAGAMENT DE LES NÒMINES
www.diariandorra.ad

Joan Besolí està
“desesperat” per
les deu negatives
a la seva llibertat

VAN ACTUAR TRES VEHICLES DELS BOMBERS PÀGINA 14

No entén el rebuig a la darrera petició després que
la Confederació hagi certificat que no hi ha delicte. ATESTAT Des del
Brasil asseguren que no hi hagut perjudici econòmic. OPCIONS El
lauredià veu molt difícil que l’alliberin abans que comenci el judici.
INCOMPRENSIÓ

PÀGINA 8

MEDI AMBIENT PÀGINA 10

EL PROCÉS CATALÀ TAMBÉ GENERA DEMANDA PÀGINES 3 I 4

Govern sanciona
vint restaurants i
hotels per no fer
recollida selectiva

‘Fogons de salut’ i ‘Mort
sota zero’, els llibres més
venuts aquest Sant Jordi

La campanya d’inspeccions a
l’hostaleria i la restauració es va
iniciar el juny de l’any passat per
detectar els establiments que
feien incorrectament la recollida
de paper i cartró, envasos i vidre.

REPORTATGE PÀGINA 9

Amistat
vertadera
Arresten per segon cop un
jove per robar la mateixa
gossa de la canera

PSatisfacció general en una diada festiva
en la qual destaquen els autors andorrans
La diada de Sant Jordi va deixar
satisfet tothom: llibreters, venedors de roses (vermelles i grogues), escriptors i públic. Quant
als llibres venuts, enguany la
major part del pastís se la van
repartir els escriptors de casa,
amb dues dones, Ludmilla Lacueva (Mort sota zero) i Núria
Gras (Paradís d’ombres), sobresortint. També va arrasar Fogons de salut, del cuiner Carles
Flinch i la dietista Marta Pons.

FERNANDO GALINDO

Baixos inundats per
una fuita a Meritxell
PLa rebentada d’una canonada per les obres
talla una hora el subministrament d’aigua
Les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell ja havien
provocat alguna incidència de
menys rellevància, però la rebentada d’una canonada ahir al

migdia a la part alta, a més de
deixar una imatge colpidora, va
inundar els baixos d’alguns edificis. Els veïns van estar sense
subministrament una hora.
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ELS ESCRIPTORS DE CASA ES REPARTEIXEN LA MAJOR PART DEL PASTÍS

FERNANDO GALINDO

Sant Jordi es treu el passaport
Satisfacció general en una jornada on destaquen els autors del país, amb Ludmilla Lacueva i ‘Fogons de
salut’ liderant les vendesSEls llibres sobre el procés a Catalunya també generen molta demanda
ALBA DORAL
Andorra la Vella

Un altre Sant Jordi que arriba i
se’n va. Aquest sembla deixar satisfet tothom: els llibreters, encantats amb la parròquia arreplegada; els floristes, contents amb
les vendes de roses –la tradicional, la vermella, guanyant per
punts la groga i reivindicativa–;
els escriptors, feliços en funció
del nombre d’exemplars venuts;
el públic, somrient amb la jornada que treu de la rutina i els polítics patris, fent l’habitual paseíllo
per les parades que ha d’escenificar l’extensió i profunditat del seu
interès per la cultura. Un festiu
dia de la marmota en què van
canviant detalls com el dels títols
més venuts: enguany la major
part del pastís se l’han repartit els
escriptors de casa, amb dues dones –Ludmilla Lacueva i Núria
Gras– sobresortint. Coincidien en
el gènere, la novel·la policíaca, en
el qual ambdues s’estrenaven. I
això que no es va distribuir a totes
les llibreries, puntualitzaven des
d’alguns punts de venda. També

ELS MÉS VENUTS

Fogons de salut
Autor: Carles Flinch i Marta
Pons

Mort sota zero
Autor: Ludmilla Lacueva
Editorial: Apostroph

Paradís d’ombres
Autor: Núria Gras
Editorial: Pagès

Las hijas del capitán
Autor: María Dueñas
Editorial: Planeta

Bon dia, són les vuit
Autor: Antoni Bassas
Editorial: Destino

Operació urnes
Autor: Xavier Tedó Gratacós i
Laia Vicens Estaran Ed: Grup62

va arrasar Fogons de salut, del
cuiner Carles Flinch i la dietista
Marta Pons.
En aquest rànquing, elaborat
amb criteris més aviat poc científics, s’ha d’advertir, hi ha hagut altres títols favorits del públic. Enguany, molts van optar per algun
de la munió que parlava del procés a Catalunya, Operació urnes,
entre ells. També alguns autors
recurrents de Sant Jordi, com María Dueñas o Martí Gironell. I els
mediàtics. Enguany és Antoni
Bassas qui s’emporta el gat a l’aigua, amb Bon dia, són les vuit
(Destino). Al Fnac destaquen
com un dels èxits de la jornada i
dies precedents Fariña, amb la
venda prohibida a Espanya. Però
els autors de la jornada, coincidien Pamela Méndez (Idees) i
Anna Riberaygua (La Puça), enguany van ser els del país.
També es van despatxar multitud de llibres infantils i juvenils
(els de youtubers, encapçalant les
vendes). Un plaer i un raig d’optimisme per als llibreters, confessava Lluís Canal, veure el públic
més jove: “quan veig que la gent

Albert Ruiz Feijóo
rep el Martí i Pol

El lliurament del premi de poesia Miquel Martí i Pol és un dels
actes tradicionals de la Diada,
un guardó que enguany ha rebut
Albert Ruiz Feijóo en la categoria
de recull per l’obra Pronoms. El
jurat ha valorat l’estructura “original i reeixida amb poemes singulars” i un “ritme àgil i musical”. La categoria poema ha
quedat deserta, amb accèssit
per a Bruna Generoso, per Poema d’amor. També accèssit per
a Francesc Alguacil Viñas.

arriba i remena em quedo amb
què l’edició encara està viva”, sobretot “quan són els nens, que al
matí han passat amb l’escola i a la
tarda tornen amb els pares perquè els comprin el llibre que els
havia agradat”.
DE CONEGUTS I DEBUTANTS
Sant Jordi és dia de rostres recurrents i de cares debutants. Joan
Peruga, per exemple, és dels veterans de la Diada. Ahir signava
exemplars de la reedició d’Últim
estiu a Ordino i recordava que fa
vint anys debutava en aquestes
tasques, amb Peter Cameron,
que aleshores acabava de publicar Andorra (avui a punt de convertir-se en pel·lícula, protagonitzada per Clive Owen) i es mirava
la festa “amb autèntica cara
d’al·lucinat”. Enguany amb qui
compartia taula –a la parada d’Editorial Andorra– era amb la seva
dona, Pilar Burgués, que anava
signant, “una mica atabalada”
per tot el desplegament, Vacances de xic, la seva segona aventura
literària. “L’única parella literària

