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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Quan érem feliços
RAFEL NADAL
Destino
414 pàgines i 20 € 1/3

[2 ] Memòria d’uns ulls...
LLUÍS LLACH
Empúries
384 pàgines i 20 € 2/4

[ 3 ] Diari d’hivern
PAUL AUSTER
Edicions 62
192 pàgines i 18,90 € 6/4

[ 4 ] El presoner del cel
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
384 pàgines i 22,90 € 3/6

[ 5 ] Crim de sang
SEBASTIÀ ALZAMORA
Proa
280 pàgines i 20 € -/2

[ 1 ] Memòries III
JORDI PUJOL
Proa
330 pàgines i 23,50 € -/1

[2 ] APM? El circ de la tele
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
240 pàgines i 20 € 6/14

[ 3 ] Viatge a l’optimisme
EDUARD PUNSET
Destino
276 pàgines i 20,50 € 2/6

[ 4 ] Capità de la teva vida
LLUÍS PASTOR
Ara Llibres
144 pàgines i 16,95 € -/5

[ 5 ] L’illa dels cinc fars
FERRAN-RAMON CORTÈS
Pòrtic
224 pàgines i 15 € 4/5

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Esta noche dime...
FEDERICO MOCCIA
Planeta
384 pàgines i 22,90 € 2/6

[2 ] Diario de invierno
PAUL AUSTER
Anagrama
248 pàgines i 18,90 € 3/6

[ 3 ] El prisionero del cielo
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
384 pàgines i 22,90 € 1/15

[ 4 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 4/3

[ 5 ] El jardín olvidado
KATE MORTON
Suma de Letras
544 pàgines i 21 € 5/95

[ 1 ] La soledad de la reina
PILAR EYRE
La Esfera de los Libros
576 pàgines i 22,70 € 1/7

[2 ] Saber cocinar postres
SERGIO FERNÁNDEZ
Temas de Hoy
200 pàgines i 21,90 € 4/3

[ 3 ] Por ti lo haría mil...
ISABEL SARTORIUS
Planeta
320 pàgines i 20,90 € -/9

[ 4 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384 pàgines i 30 € 3/18

[ 5 ] Ahora yo
MARIO ALONSO PUIG
Plataforma
190 pàgines i 19,50 € 8/13

La ruta de Josep Maria Espinàs
ha estat machadiana –se hace
camino al andar– en un doble

sentit, literal i literari: ha fet camí
caminant i escrivint, i sovint totes
dues coses alhora. I als 85 anys, en
segueix fent un dia sí i l’altre tam-
bé.Elsseusviatgesapeusónemble-
màticsd’aixòquediem:sónvidaies-
cripturasobrelamarxa,sobreelter-
reny, conversant amb la gent, sem-
pre que ha pogut des de l’anonimat,
a la recerca de la llibertat de l’obser-
vador. Ha creat un gènere nou a ca-
vall entre el dietarisme del viatger,
el quadern de notes de l’antropòleg
i el reportatgerisme periodístic.

Més interessat en les persones
queenelpaisatgeoenallòquegenè-
ricament –i sovint pomposament–
en diem cultura, la sèrie fins ara de
vint títols dels viatges a peu és una
invitació a la curiositat, lluny, ben
lluny, de l’actualitat o de les guies a
l’ús. Sense sortir de la realitat més
palpable i prosaica, Espinàs la con-
verteix en substància literària, en
gimnàstica del pensament, en una
visió del món a través d’un micro-
cosmos. Del no-res, amb quatre
herbes collides aquí i allí, amb el co-
mentari desmenjat d’un pagès i
l’entremaliadura d’un nen, en cui-
na un plat tan senzill com gustós.

A peu per Mallorca arrenca amb
una cita del libanès Amin Maalouf,
del seu magnífic llibre Orígens, to-
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ta una declaració d’intencions que
Espinàs fa seva: “Els arbres s’han
de resignar, necessiten les arrels,
els homes, no. Nosaltres respirem
la llum, anhelem el cel, i quan ens
enfonsem a la terra és per podrir-
nos. La saba de la terra natal no ens
puja dels peus al cap, els peus no-
més els volem per caminar. Per a
nosaltres, l’únic que compta són
els camins”.

Els peus són fets per caminar... i
la mirada per observar. La combi-
nació de totes dues coses, en unes
proporcionsquenomésEspinàsco-
neix, ha donat unes obres sorpre-
nents, còctels de lletres que passen
perillosament avall com un glop
d’aigua fresca. Com quan a Mallor-
ca, a Binissalem, troba el “Restau-
rant Sense Nom” o quan ens expli-
ca: “És divertit: aquí no es diu be, si-
nó mè. És possible que els xais ma-
llorquins no facin el mateix so que
elscatalans?Sielsgossoscastellans
fan guau-guau, i els catalans fan
bub-bub, per què, aquí, els xais no
poden fer mèeee...? Amb m de Ma-
llorca”. Espinàs: amb e d’escriure,
entendre, encuriosir, educar, esti-
mar,emocionar,ésser...Espinàs!✒

Una portada
que trenca un tabú

L’ESPINÀS QUE VIATJA
A PEU TAMBÉ FA UN
ALTRE EXERCICI: EL
DE LA GIMNÀSTICA
D’OBSERVAR I PENSAR

L’únic que
compta són
els camins

A la portada d’El teu nom és
Olga, de l’Espinàs, hi ha una
foto de la seva filla, Olga, la

qual cosa sembla ben lògica. Però
no sempre va ser així: la primera
edició era molt més austera. Amb
Isabel Martí acabaven de fundar
l’editorial La Campana amb
30.000 pessetes, i era qüestió de
fer-les durar, com a mínim fins a
saber si el projecte aixecava el vol
(i el va aixecar). Els dissenyadors
vindrien després. I abans d’aques-
ta portada, encara n’hi hauria una
altra, ja amb fotografia, on es ve-
ia la nena, a casa entre els seus.

M’estimo més aquesta última
versió. A la fotografia l’Olga té uns
vuit anys, diríem, i se la veu ben
vestida i pentinada. Molt proba-
blement es tracta d’una foto de

diumenge, anant o tornant de mis-
sa. El que sí que sabem del cert és
que la va fer el mateix Espinàs, que
té tirada a la fotografia i al cinema,
unes facetes que han quedat eclip-
sades per les d’escriptor i cantant
d’Els Setze Jutges.

Si la prefereixo és per la cohe-
rència absoluta amb el llibre, en
què l’autor passa comptes d’alguns
dels problemes –socials– viscuts
arran de tenir una filla amb síndro-
me de Down. Parlem encara d’una
època en què aquestes criatures es
proscrivien sovint de l’espai pú-
blic. Però l’Olga no: ben mudada i
al carrer amb tothom. Més encara:
en una portada. Objecta-hi alguna
cosa, si tens estómac. No deixa de
tenir un punt de conquesta, i
m’agrada.✒ÀLEX GUTIÉRREZ M.

Josep Maria Espinàs  El llibre parla al possible lector, i és impertinent que
l’autor faci d’intermediari ● Per a mi, escriure sempre ha estat com respirar

FERRAN FORNÉ


