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PROMOCIONS

Més de 500 escoles ja tenen
la nova col·lecció de l’ARA

ARA

BARCELONA. A principis d’octubre
l’ARA donava a conèixer la nova
col·lecció de clàssics juvenils, for-
mada per 33 volums, amb llibres de
Joseph Conrad, Emili Teixidor, Ju-
les Verne, Maria Àngels Anglada i
George Orwell, entre d’altres. La
iniciativa ja és tot un èxit: en tres
setmanes, la col·lecció ja compta
amb gairebé 550 subscriptors, que
ja han assignat l’escola o institut als
quals el diari regalarà una col·lecció
sencera de llibres.

Els centres educatius escollits es-
tan situats per tot el territori de par-
la catalana, des del Principat fins a
les Illes Balears –hi ha, fins i tot, una
col·lecció enviada a Formentera–, el
País Valencià i la Catalunya del
Nord. Fa dos anys, l’ARA va posar en

marxa la primera col·lecció de lli-
bres, una selecció d’una cinquante-
na de clàssics grecs i llatins de la
prestigiosa Bernat Metge. L’any se-
güent va presentar, en col·laboració
amb Edicions 62, quaranta volums
amb els millors poetes en llengua
catalana del segle XX. Les dues ini-
ciatives van ser acollides amb molt
d’èxit, i van superar en tots dos ca-
sos el miler llarg de subscripcions.

Els lectors de l’ARA encara són a
temps de sumar-se a la iniciativa de
rebre els 33 clàssics juvenils i fer ar-
ribar una col·lecció a una escola. Els
subscriptors del diari tindran un
30% de descompte per cada títol (de
9,95 a 6,95 €). Els que no ho siguin,
un 20% (de 9,95 a 7,95 €). Si el subs-
criptor de la col·lecció l’adquireix
fent un sol pagament, obtindrà un
5% de descompte addicional.e

Els clàssics juvenils de l’ARA han estat molt ben acollits. FERRAN FORNÉ

Un disc inèdit de Sisa, amb l’ARA
El cantautor galàctic Jaume Sisa
presenta el disc inèdit Extra, que
es vendrà exclusivament amb
l’ARA el 26 i 27 d’octubre per
9,95 €. Inclou 16 composicions que
recorren tota la seva trajectòria.

meva esposa, El casament i Els reis
del país deshabitat.

De la dècada dels 70 destaca una
interpretació en directe de Mambo
al Teatro Alcalá de Madrid i una al-
tra d’El cabaret galàctic a El Molino.
Els 80 són representats per la sinto-
nia del programa infantil La cucafe-
ra, gravada el mateix any que Nit de
Sant Joan (1981). De l’època d’El
viajante –encarnació posterior a Ri-
cardo Solfa– hi ha Pekín, gravada als
estudis madrilenys de La Colmena.
Dels últims anys creatius de Sisa hi
ha Tot es mou, amb la col·laboració
del Cor Jove de l’Orfeó Català, una
versió en directe d’Allò (2006) i una
nova interpretació d’estudi de la se-
va cançó més coneguda, Qualsevol
nit pot sortir el sol, acompanyat de
Wagner Pá, Yacine Belahcene, Miki
Mori, Refree, Joan Miquel Oliver i
Xavier Riba.e

JORDI NOPCA

BARCELONA. Jaume Sisa és autor
d’una discografia àmplia i interes-
santíssima que va arrencar a finals
dels 60 amb el single L’home dibui-
xat. Des de llavors, el cantautor ga-
làctic ha publicat àlbums tan em-
blemàtics com Qualsevol nit pot
sortir el sol (1975), La catedral
(1977), Visca la llibertat (2000) i Ni
cap ni peus (2008).

Dissabte i diumenge vinent els
lectors de l’ARA podran aconseguir,
amb exclusivitat i per només 9,95 €,
un nou disc del cantant –Extra– que
recorre tota la seva trajectòria a par-
tir de cançons inèdites, singles, ma-
quetes i versions en directe d’una
selecció del seu repertori.

Quaranta anys de feina
Sisa descriu el disc com “un conjunt
de casos accidentats, precaris, invo-
luntaris o bé oblidats sense malí-
cia”. I afegeix: “Aquestes cançons
han tingut una vida semifosca ron-
dant al voltant de les cases pairals,
mirant d’introduir-s’hi a la nit o
quan ningú no les mirava”. El disc
arrenca amb una de les seves com-
posicions més conegudes, Carnaval
a la República d’A, interpretada en
directe al festival Canet Rock de
l’any 1976. A partir de llavors, dedi-
ca un espai a les primeres composi-
cions del cantautor galàctic: hi apa-
reixen Carrer, L’home dibuixat, El
trist i desconsolat enterrament de la

Sisa va debutar amb L’orgia i va publicar l’últim disc
el 2008, coincidint amb el seu 60è aniversari. SATÉLITE K

Eclecticisme
Hi ha setze
cançons
provinents
de directes,
maquetes
i ‘singles’
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