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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/26

[ 2 ] Tot està per fer i tot...
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
668 pàgines i 17,90 € 4/4

[ 3 ] L’últim abat
MARTÍ GIRONELL
Columna
350 pàgines i 21,50 € 2/3

[ 4 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
568 pàgines i 17,90 € 3/22

[ 5 ] Cinquanta ombres (III)
E.L JAMES
Rosa dels Vents
668 pàgines i 17,90 € 5/22

[ 1 ] Delenda est Hispania
ALBERT PONT
Viena
264 pàgines i 22,90 € 1/13

[ 2 ] 1714. El setge...
FRANCESC XAVIER HERNÀNDEZ
Angle
120 pàgines i 23,90 € 2/3

[ 3 ] No sé on és el límit...
JOSEF AJRAM
Columna
136 pàgines i 14,95 € 3/3

[ 4 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € -/39

[ 5 ] La màgia
RHONDA BYRNE
Entramat
272 pàgines i 14 € -/7

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras (I)
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 17,90 € 1/26

[ 2 ] La vida iba en serio
JORGE JAVIER VÁZQUEZ
Planeta
352 pàgines i 18,90 € 5/5

[ 3 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 2/22

[ 4 ] Cincuenta sombras (III)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 4/22

[ 5 ] Victus
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
600 pàgines i 24 € 3/8

[ 1 ] Annoyomics
RISTO MEJIDE
Gestión 2000
200 pàgines i 16,95 € 1/4

[ 2 ] La infancia de Jesús
JOSEPH RATZINGER
Planeta
144 pàgines i 17 € 8/2

[ 3 ] La magia
RHONDA BYRNE
Urano
272 pàgines i 14 € 6/7

[ 4 ] Entrénate para la vida
PATRICIA RAMÍREZ
Espasa Calpe
240 pàgines i 19,90 € 3/14

[ 5 ] Objetivo: cupcake
ALMA OBREGÓN
Aguilar
224 pàgines i 11,90 € 2/10

L’inspector Maigret torna a
estar entre nosaltres gràci-
es a l’editor de Quaderns

Crema, Jaume Vallcorba, i a la tra-
ducció de Lluís Maria Todó. Quin
plaer tan senzill retrobar-se amb
Simenon. La seva escriptura és
com la bona cuina tradicional, que
mai no passa, i que passa avall amb
aquell gust immortal, ric en sensa-
cions, en què cada condiment
aporta un matís, una aroma, un
pensament. Dels dos primers tí-
tols publicats –Vallcorba es propo-
sa publicar-ho tot; sí, tot!–, em
quedo amb El gos groc, en què l’ac-
ció se situa en un poblet de pesca-
dors de la Bretanya, Concarneau,
als anys vint del segle XX. Els pes-
cadors encara naveguen a rem i ve-
la –com en el llibre de Sagarra–, els
homes rics del lloc gasten el temps
i les rendes a la fonda, els carrers
no coneixen l’asfalt i la vida hi
transcorre en una atmosfera pas-
sablement provinciana: “El que
estem fent és una autèntica im-
mersió en la vida provinciana. Tot
plegat, exquisit com una antigui-
tat”, diu Maigret al jove ajudant
que li han designat.

Amb el seu característic traç di-
recte, el Simenon impressionista,
quasi puntillista, ens fica de cap en
el microcosmos de Concarneau.
Els fets i els personatges es dibui-
xen a un ritme trepidant, màgic.
La suma de pinzellades acolorides
i lliures basteix, pàgina a pàgina,
crim a crim, un quadre d’una den-
sitat agradable. La intriga ajuda a

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

mantenir la tensió, però l’autènti-
ca força rau en el geni descriptiu
de l’autor, en el seu gust pel co-
mentari sociològic, pel detall pai-
satgístic, per l’apunt psicològic,
com quan descriu la relació furti-
va de la cambrera de l’hotel de l’Al-
miral, l’Emma, amb el doctor Mi-
choux: “És un d’aquests amors
apagats, d’aquests amors sense
amor... I la vida de l’Emma també

és apagada. No és cap heroïna”.
Però no sabrem què és fins al final.

Després d’una reunió tensa en-
tre Maigret i l’alcalde, “a l’ambient
hi quedaven esquinçalls d’incomo-
ditat que s’assemblaven als es-
quinçalls de fum de tabac que
s’allargassen al voltant de les làm-
pares”. I quan l’inspector té els pe-
riodistes al davant, ansiosos de no-
tícies, els despatxa filosòficament:
“Volen saber la veritat?”, els pre-
gunta, i ell mateix respon: “Doncs
bé, la veritat és que encara no hi ha
veritat. Potser n’hi haurà algun
dia. O potser no...”

I la veritat és que recuperar Si-
menon, una autèntica màquina de
crear lectors, és tot un encert.✒

MAIGRET A LA PREMSA:
“¿VOLEN SABER LA
VERITAT? DONCS BÉ,
LA VERITAT ÉS QUE NO
HI HA VERITAT”

El plaer de
tornar a llegir
Simenon

ERLING MANDELMANN

CÒMIC

Un aprenentatge compartit
entre vinyetes i ceps

En la consolidació del presti-
gi social del còmic de l’última
dècada hi ha jugat un paper

clau l’ascens i la popularització del
reportatge en vinyetes. Un dels
grans cultivadors del gènere en
l’actualitat és el francès Étienne
Davodeau –també podríem citar
Joe Sacco i Guy Delisle–, que a Los
ignorantes abandona la temàtica
sociopolítica de La mala gente o
Ha muerto un hombre per fer la
crònica d’una iniciació comparti-
da en el món del còmic i el del vi. Al
llarg d’un any l’autor conviu amb
el viticultor Richard Leroy i treba-
lla a les seves vinyes, descobrint la
complexitat i els mil matisos del
procés d’elaboració del vi. En pa-
ral·lel, Davodeau obre les portes
del còmic a Leroy proposant-li lec-
tures, presentant-li autors i visi-

tant impremtes i editorials. La
fascinació per la feina artesanal i
dedicada de Leroy impregna les
pàgines de Los ignorantes, que
transcendeix la vocació divulgati-
va aprofundint en la particular fi-
losofia del viticultor. Al mateix
temps, l’obra serveix de finestra al
còmic francès a través de la mira-
da externa de Leroy, tan escèptic
davant de l’obra de Moebius o
Trondheim com impressionat per
El fotógrafo de Guibert. L’experi-
ència, reposada i amena, arriba al
final deixant una conclusió espe-
rada: tant el còmic com el vi són,
en resum, una tasca d’amor.✒

LOSIGNORANTES
ÉTIENNEDAVODEAU
LACÚPULA,2012.
274PÀG./27,00€
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