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Juan Antonio Bayona salta de
l’illa Nublar de la saga Juras
sic Park a la Terra Mitjana
d’El senyor dels anells. El gua
nyador delGoya a lamillor di
recció per Lo imposible i Un
monstre em ve a veure conti
nua ampliant la seva carrera a
Hollywood. El realitzador
barceloní dirigirà els dos pri
mers episodis de la sèrieEl se
nyor dels anells, la gran aposta
televisiva d’Amazon Studios.
A més de dirigir, també serà
productor executiu junta
ment amb la seva sòcia Belén
Atienza. L’adquisició dels
drets d’autor el 2017 va costar
a Amazon 250 milions de dò
lars. Es calcula que cada tem
porada pot comportar una in
versió d’entre 100 i 150 mi
lions de dòlars.
“J.R.R. Tolkien va crear

una de les històries més ex
traordinàries i inspiradores
de tots els temps i, com a gran
fan de l’escriptor, és un honor
i un plaer afegirme a aquest
equip increïble”, va declarar
el cineasta en un comunicat.
És el seu nou gran projecte

després d’haver dirigit Juras
sic World: El regen caigut el
2018, un èxit de taquilla que
va sobrepassar els 1.309 mi
lions de dòlars arreu del món.
“L’abast i l’amplitud de la
capacitat de creació de

J.A. Bayona encaixa perfecta
ment amb els nostres ambi
ciosos plans per a El senyor
dels anells. Estemmolt emoci
onats que ell i la seva sòcia
s’afegeixin als nostres guio
nistes. [...] No ens sabem ima
ginar una millor manera de
començar aquest viatge a la
Terra Mitjana”, va dir Jenni
fer Salke, directora d’Amazon
Studios.
“Estem encantats que

J.A. Bayona i Belén Atienza
s’afegeixin a la Comunitat,
mentre continuem aquesta
sèrie. Hem estat grans admi
radors de l’obra de Bayona
durant anys i sabem que la
seva estètica èpica, cinemato
gràfica i profundament since
ra, és perfecta per donar vida
a la Terra Mitjana”, van dir
els guionistes de la sèrie,
J.D. Payne i Patrick McKay.c

JuanAntonio Bayona
dirigirà per a Amazon
‘El senyor dels anells’

Barcelona

Ètica i periodisme
Presentació de La ética y los perio-
distas que hacen publicidad, del
professor de la UAB Manuel López.
L’obra aplega una investigació de
dos anys de durada en què ha
analitzat el fenomen protagonitzat
per periodistes d’elit que busquen
sobresous anunciant des de sopes
fins a productes bancaris, un fet
prohibit pels codis ètics periodístics.
CASA DEL LLIBRE
Passeig de Gràcia, 62, 19 h

Tertúlia literària al parc
Canteu, esperits, canteu, de Jesmyn

Ward, és el llibre que protagonitza
la tertúlia, en què hi haurà la tra-
ductora al català, Josefina Caball.
Tothom que hi vagi podrà comentar
la novel·la de Ward amb Caball, que
conduirà el col·loqui. L’edició en
català és d’Edicions del Periscopi.
Hi col·labora la Biblioteca Joan
Miró.
ARBREDA DEL PARC JOAN MIRÓ
19 h. De franc

Cinema d’estiu: ‘Superlópez’
Dirigida per Javier Ruiz Caldera
(Espanya, 2018), la pel·lícula és
interpretada per Dani Rovira, Ale-
xandra Jiménez, Julián López, Mari-
bel Verdú, Pedro Casablanc. Si algú

té superpoders, costa de no desta-
car. Volar, tenir supervisió o parar
un vagó del metro perquè no des-
carrili i, alhora, ser normal no ha
estat fàcil per a Juan López.
El centre cívic de l’Ateneu Fort Pienc
us convida a veure aquest film, que
és una adaptació del famós còmic
de Jan.
CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC
Plaça Fort Pienc, 45, 22 h. De franc

Els Vespres UB: Hijos del Trueno
El grup Hijos del Trueno actuarà als
jardins de l’edifici històric de la
Universitat de Barcelona en el marc
d’Els Vespres, que aposten per
promoure la cultura amb la difusió

de les formacions musicals emer-
gents més interessants del panora-
ma actual. Els barcelonins Vicente
Leone i Daniel Granados (exmem-
bres de Tarántula) han format
aquesta orquestra de ball popular.
Música mediterrània que abraça la
remor i les marees d’una ciutat que
canvia a cop d’onades. Presenten
un primer treball que és un avanç
del seu disc de debut.
JARDÍ DE L’EDIFICI HISTÒRIC DE LA UB
Entrada per Diputació amb Enric Granados
21 h. De franc

Música al claustre de
l’Institut d’Estudis Catalans
El Cor Ad Fines ofereix el concert
Joan Cererols i el seu entorn musi-
cal, el primer del cicle Música al
Claustre, que acull l’espai barroc de
la Casa de Convalescència, seu de
l’Institut d’Estudis Catalans. El cicle
se celebra durant tres dijous del
mes de juliol. La música que s’hi
interpreta va des del Renaixement
fins al barroc.
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
C/ del Carme, 47. 20.30 h. 10 €
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Gutenberg&Zuckerberg

Una vegada, fa alguns anys, vaig
veure Carlo Feltrinelli passejar,
ambuncascposat,per lesobresdel
monumental edifici –avui ja inau
gurat– de 15.000 metres quadrats
queacull aMilà laFundacióFeltri
nelli. Portava la camisamig per fo
ra i presumia que aquest immens
centre cultural i de documentació
disposavaalseufonsdemanuscrits
de Marx i Engels, cartells de la
guerracivil ialtrescentenarsdere
ferentsdelmovimentobrer i l’acti
visme d’esquerres. No podies evi
tar pensar en el seu pare, Giangia
como, milionari i marxista, que va
ser entre moltes altres coses l’ho
medeFidelCastroaEuropa,assas
sinat enunatemptatmai aclarit i la
imatgedelqual repartintoctavetes
revolucionàries des del seu luxós
cotxe amb xofer sintetitza, d’algu
na manera, una part de la història
europea.
Ahir Feltrinelli –propietari de

l’editorialAnagramaid’ungrupfa
miliar que té editorials, llibreries,
una televisió i una escola d’escrip
tura– va ser l’encarregat d’inaugu
rar elFòrumEdita, aquesta cimera
de l’edició internacional que, fins
divendres, se celebra a Barcelona.
Va sintetitzar els canvis enaquesta
frase: “Hempassat de l’era Guten
berg a l’era Zuckerberg”. Per ell,
“els últims deu anys han estat els
del tsunami, demanera que direm
laveritat:noésunmomentfàcilper
als editors, especialment per als
quevinculenlaprofessióaunaidea
utòpica i de progrés, a unes finali
tatsquevanmésenllàdelademan
dadebenestar individual”.
Va recordarque “els editorsdels

Estats Units han demanat que es
regulin les plataformes tecnològi
ques, que imposen el seu poder a
internet: Amazon cada vegada co
bra més diners als editors per
menys serveis”. Alhora “Google té
unmodeldenegoci indiferentdesi
els consumidors n’obtenen pro
ductes legítimsopiratejats”.
“Elgaudide llibres–vaapuntar–

ha disminuït, fins i tot en mercats
consolidats, com Alemanya o
França.VacitarAntoineGallimard
perdirque“el llibreestàperdentel
seupaper”,aquellquevatenir“des
de la segona postguerra mundial,
quanmarcava l’agenda, juntament
amb els partits polítics, la televisió
generalista i elsdiaris”.
“Perquè Zuckerberg acabi, com

Gutenberg, formant part d’una ex
periència de progrés, la reflexió i
l’esperit crític hande ser centrals”.
“Llegir un llibre és avui una acció
revolucionària–vaconcloure–: su
posa aïllarse de tot el brunzit que
ensenvolta”.
AbansdeFeltrinelli van interve

nir més persones. Patrici Tixis,

president del Gremi d’Editors, va
ser clar: “Som aquí per saber com
podem vendre més llibres” i va ci
tar Luigi Spagnol: “Els grans edi
tors no ho són per haver publicat
grans llibres sinó perquè... els han
venut!”.Tambévacriticarelsuper
dolent anomenat GAFA (acròstic
de Google, Amazon, Facebook i
Apple) “i els seus grans aliats, l’es
querra radical que defensa l’accés

lliure als continguts”. Va reivindi
car“lagranbibliotecaqueBarcelo
na necessita per completar la seva
excel∙lent xarxa”. La directora ge
neral delLlibredelministeri,Olvi
do García Valdés, li va agafar el
guant i va dir que espera “que això
arribi a bonport” i, amés, va anun
ciar quea la firadeFrankfurt 2021,
onEspanyaseràlaconvidadad’ho
nor, el lema serà “Espanya, país
plural”ihihauràpresènciadetotes
les llengüesoficialsde l’Estat.El ti
nent d’alcalde Joan Subirats es va
referir amb ironia al “dinamisme
institucional” que ha fet que “du
rant els últims quatre anys hi hagi
hagut quatre regidors de Cultura,
cincconsellersdel ramiquatremi
nistres”.
ElFòrumEdita és organitzat pel

Gremi d’Editors de Catalunya i el
màsterenEdiciódelaUPFicodiri
git per Javier Aparicio Maydeu,
Patrici Tixis i SergioVilaSanjuán.
Quanesvanacabarelsparlaments,
a laterrassadelaUPFalcarrerBal
mes, ambunacopadecava a lamà,
no semblava que aquest món pas
séspercrisistangreus.Hivamveu
re el director de la fira de Frank
furt, Juergen Boos; la directora de
l’Institut RamonLlull, IolandaBa
tallé; la directora de l’HayFestival,
CristinaFuentes,isobretoteditors,
com Jesús Badenes, Jordi Herral
de, Núria Tey, Emili Rosales, Joan
Sala, Elena Ramírez, Blanca Rosa
Roca, Luis Solano,MiguelAguilar,
CristóbalPeraoJoaquimPalau.c

ÀLEX GARCIA

Jordi Herralde i Carlo Feltrinelli ahir al FòrumEdita

EL MIRADOR

Xavi Ayén

“Llegirunllibreésuna
acciórevolucionària:
suposaaïllarsedetot
elbrunzitqueens
envolta”,creuFeltrinelli

Espanyatindràa
Frankfurt2021autorsde
totes les llengüesoficials,
vadir ladirectora
generaldelLlibre BARCELONA Redacció

La consellera de Cultura, Ma
riàngela Vilallonga, va anun
ciarahira lacomissiódeCultu
ra del Parlament que el seu de
partament està estudiant la
creaciód’unnouMuseuNacio
nal d’Història i d’Arqueologia,
que s’ubicaria aMontjuïc, sen
se precisar el lloc exacte.
Aquest museu resultaria de la
fusió del Museu d’Història de
Catalunya,queestrobaalPalau
deMar, i elMuseud’Arqueolo

giadeCatalunya, situata l’antic
palau de les Arts Gràfiques, al
costat del Teatre Grec. Vila
llonga també va dir que preveu
les ampliacions deMacba (a la
capella de la Misericòrdia),
MNAC, Arxiu Nacional i Bi
blioteca de Catalunya. També
es va referir a l’aprovació per
decret de tres seccions de l’Ar
xiu Nacional (COAC, Arxiu
Montserrat Tarradellas Macià
dePoblet i InstitutAmatller) ia
la creació de la Col∙lecció Na
cionald’ArtContemporani.c

Vilallonga anuncia un
altremuseu d’història

DANI DUCH

Bayona amb un premi Goya


