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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ 1/20

[2] Situemdiusvine...
ALBERT ESPINOSA
Rosadelsvents
208pàginesi 15,90€ 2/45

[3] Eljardíoblidat
KATE MORTON
Suma
552pàginesi21€ 3/10

[4] Alpaísdelnúvolblanc
SARAH LARK
EdicionesB
734pàginesi21€ 5/18

[5] 1Q84(Llibretercer)
HARUKI MURAKAMI
Empúries
446pàginesi21€ 8/15

[1] L’artdenoamargar-se...
RAFAEL SANTANDREU
Cossetània
224pàginesi15€ 6/9

[2] SteveJobs,labiografia
WALTER ISAACSON
RosadelsVents
624pàginesi 23,90€ 3/11

[3] Dietacatalanaisalut
MARIA PILAR SENPAU
Pòrtic
256pàginesi19,50€ 1/8

[4] APM?Elcircdelatele
DIVERSOS AUTORS
AraLlibres
174pàginesi22,90€ 1/8

[5] DonesdeBarcelona
ELISENDA ALBERTÍ
Albertíeditor
182pàginesi16€ -/8

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Elprisionerodelcielo
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
384pàginesi22,90€ 1/9

[2] Eltemordeunhombre...
PATRICK ROTHFUSS
Plaza&Janés
1.180pàginesi24,90€ 7/12

[3] Eljardínolvidado
KATE MORTON
Suma
552pàginesi21€ 3/89

[4] Enelpaísdelanube...
SARAH LARK
EdicionesB
734pàginesi21€ 6/41

[5] Rosacandida
AUDOR AVA ÓLAFFSDÓTTIR
Grijalbo
280pàginesi18,50€ -/15

[1] Lacomidadelafamilia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384pàginesi30€ 1/11

[2] ElmétodoDukanilustrado
PIERRE DUKAN
RBA
256pàginesi22€ 7/71

[3] Viajealoptimismo
EDUARDO PUNSET
Destino
302pàginesi 20,50€ 2/8

[4] Elartedenoamargarse...
RAFAEL SANTANDREU
Oniro
240pàginesi15€ -/19

[5] Ahorayo
MARIO ALONSO PUIG
Plataforma
234pàginesi19,50€ -/7

Per als aficionats als núme-
ros rodons, aquest febrer
farà 100 anys de la publica-

ció de La vida i la mort d’en Jordi
Fraginals i 60 anys de la mort del
seu autor, Josep Pous i Pagès. És
l’obra més celebrada de qui va ser,
durant la Guerra Civil, director de
la Institució de les Lletres Catala-
nes i president de l’Ateneu Barce-
lonès. La va començar a escriure
el 1909, l’any que va haver de pas-
sar un mes a la presó a causa d’un
article publicat a El Poble Català.

L’exemplar de la fotografia és
de la primera edició, impresa el 29
de febrer del 1912 i, per tant, escri-
ta en el ric i prefabrià català de
Pous i Pagès. Si poguéssiu tocar el
paper esgrogueït, a més del genuí
català, us penetraria aquella olor
d’humitat acartronada no apta
per a al·lèrgics, però que fa les de-
lícies dels fetitxistes del llibre ob-
jecte. Dóna gust. En la prehistòria
de l’e-book que ara vivim, això en-
cara deu tenir un valor.

He rellegit La vida i la mort...
amb un plaer secret, amb nostàl-
gia per l’adolescent que un dia vaig
ser i que, en caure-li a les mans
aquell drama rural empordanès
(en l’edició de la MOLC), es va dei-
xar impactar per la força de volun-
tat del jove protagonista, que
aconsegueix escapar-se del destí
religiós que li marca la tradició fa-
miliar i la ira d’un pare despòtic.

Tot i que el llibre de Pous i Pa-
gès està a prou distància de la for-
ça literària del Solitud de Víctor

DE
TAPES

ELS LLIBRES
I LES COSES
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ARAGAY

Català, publicat uns anys abans
(1904), s’inscriu en la mateixa lí-
nia del Modernisme narratiu: ru-
ralisme, individualisme, coacci-
ons socials, psicologisme. La pro-
sa flueix, l’acció també. I és molt
rica l’expressivitat dels personat-
ges, el seu parlar, tant de mossèn
Llorenç –que té dues passions,
“l’amor a les flors y una devota
adoració per Virgili”–, com de

l’oncle Martí, que s’entusiasma
amb el Jordi: “Molt ben xafat!
Per qui té confiança en el seu
braó, no hi ha re impossible. To-
ca-la noi! Estic molt content de
tenir un nebot de la teva fusta”.
Amb la criada de l’oncle, Pous i
Pagès s’hi despatxa a gust: “Una
dòna, ja molt endins de la quaren-
tena, guerxa, encartronada, de
faccions que semblaven expres-
ses pera servir de preservatiu
contra tota mena de carnals
temptacions”.

És un títol clàssic i un llibre
viu. Edcions 62 l’ha anat publi-
cant. I se m’acut que TV3 podria
fer un bon drama rural, amb
aquest material.✒

Un home i una dona alcen
els braços i no sabem per què

ARA FA UN SEGLE
QUE ES VA PUBLICAR
LA NOVEL·LA MÉS
CONEGUDA DE JOSEP
POUS I PAGÈS

La vida i la
mort, segons
Pous i Pagès

Kari van Tine va créixer en
una cabana enmig dels bos-
cos de Maine. El seu pare,

un cop enllestida la feina a la gran-
ja, li llegia contes fins que s’ador-
mia. Actualment, viu en un estu-
di ple de llum a Philadelphia, habi-
litat en una antiga estació de tren
abandonada. Amb credencials ai-
xí, no és estrany que aquesta il·lus-
tradora sigui de traç lleuger i oní-
ric. Al capdavall, algú que declara
que Antoine de Saint-Eixupery és
el seu il·lustrador preferit ha de
saber per força que l’essencial és
invisible als ulls. La seva formació
com a ballarina també traspua en
uns quadres que acostumen a
transmetre un moviment serè.

Pepe Moll i James Cotliarenco
van escollir la pintura Dues figu-
res amb els braços alçats perquè

il·lustrés 1983, l’últim dels títols
de la tetralogia Red Riding, de Da-
vid Peace. Novel·la negra hipnòti-
ca –hi ha qui el considera el James
Elroy britànic–, l’últim llibre ar-
renca amb la desaparició d’una
nena a la mateixa escola on estudi-
ava Clare Kemplay, l’assassinat de
la qual, el 1974, posava en marxa
aquest ambiciós projecte literari.

En sabem ben poc de les dues fi-
gures de la coberta, més enllà
d’identificar-hi un home i una do-
na. Quina relació els uneix? Alcen
els braços contents per un retro-
bament? O ho fan víctimes del pà-
nic? Però som al terreny de la no-
vel·la negra i les seves fronteres
morals boiroses. No hauríem de
descartar que totes dues opcions
siguin certes simultàniament.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ


