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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Quan érem feliços
RAFEL NADAL
Destino
414 pàgines i 20 € 1/7

[2 ] L’avi de 100 anys...
JONAS JONASSON
La Campana
414 pàgines i 19 € 3/7

[ 3 ] Memòria d’uns ulls...
LLUÍS LLACH
Empúries
384 pàgines i 18,90 € 2/8

[ 4 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 8/30

[ 5 ] El presoner del cel
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
382 pàgines i 20 € 4/10

[ 1 ] Memòries III
JORDI PUJOL
Proa
330 pàgines i 23,50 € 1/5

[2 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 2/3

[ 3 ] Fago
CARLES PORTA
La Campana
306 pàgines i 18 € 3/8

[ 4 ] APM? El circ de la tele
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
240 pàgines i 20 € 4/18

[ 5 ] Els amics de les arts
ELISENDA SORIGUERA
Cossetània
130 pàgines i 15 € -/2

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] El prisionero del cielo
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
384 pàgines i 22,90 € 2/19

[2 ] El lector de Julio Verne
ALMUDENA GRANDES
Tusquets
416 pàgines i 19,90 € 1/5

[ 3 ] La canción de los...
SARAH LARK
Ediciones B
752 pàgines i 21 € 4/8

[ 4 ] Las horas distantes
KATE MORTON
Suma de letras
634 pàgines i 21 € 3/5

[ 5 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 5/7

[ 1 ] La dieta Smart
REINA GARCÍA CLOSAS
Amat
206 pàgines i 16 € 6/3

[2 ] La soledad de la reina
PILAR EYRE
La esfera de los libros
576 pàgines i 22,70 € 1/11

[ 3 ] El método Dukan...
PIERRE DUKAN
Integral
256 pàgines i 22 € 3/81

[ 4 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384 pàgines i 30 € 5/22

[ 5 ] Saber cocinar postres
SERGIO FERNÁNDEZ
Temas de Hoy
200 pàgines i 21,90 € 2/7

El 1915, en una sèrie estival de
les gloses a La Veu de Catalu-
nya, Eugeni d’Ors va escriure

la història incestuosa Gualba, la de
mil veus. Vint anys després, quan
vivia entre Madrid i París, on des-
plegava una notable activitat d’in-
tel·lectual cosmopolita, l’editor
Antoni López Llausàs, de la Llibre-
ria Catalònia, va voler aproximar
de nou Xènius al públic català amb
l’edició, per primer cop en llibre,
d’aquella novel·la breu, Tina i la
Guerra Gran i la reedició de La Ben
Plantada. Feia dos estius que Ors
havia tornat a passar les vacances
a Catalunya, concretament a l’ho-
tel La Gavina de S’Agaró.

La història d’aquella operació
editorial ens la brinda ara Xavier
Pla en el volum novè de l’Obra
Completa (Quaderns Crema) de-
dicada a Ors, la reivindicació del
qual, “per molt crítica i triomfalis-
ta que sigui, constitueix un feno-
men cíclic de la cultura catalana”,
segons Albert Manent. La recep-
ció de l’autor, i la manera com ell
mateix veia aquell retorn, obren
un estudi introductori que tam-
bé situa l’obra en el context en
què va ser concebuda. Gualba...
va ser escrita durant la Primera
Guerra Mundial, quan l’Europa
civilitzada que Ors havia agafat
com a model s’estava esfondrant.
S’estava produint, en paraules
seves, una “violenta irrupció de
la Història dins de la Cultura”.
La idealització de la cultura es
revelava als seus ulls com una
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impostura que, segons Xavier
Pla, “va portar Ors a la radicalit-
zació antidemocràtica i a l’elitis-
me intel·lectual”. L’abarrocada
i pertorbadora història de Tel·li-
na –la filla– i Alfons –el pare–, ins-
pirada en les teories de Freud i
Jung, esdevenia així una metàfo-
ra d’aquell daltabaix europeu i,
per extensió, català: l’incest, el foc
i les larves que a Gualba tot ho
corrompen són les vies a través de
les quals l’home d’ordre, el gran

ideòleg del Noucentisme, adver-
teix del “fracàs de la cultura ca-
talana per accedir a la moderni-
tat”, diu Pla. Perquè com recorda
el mateix Ors al pròleg del 1935,
“les victòries del classicisme co-
mencen triplement, a les albes de
la civilització humana, amb la
prohibició de l’incest, amb el
menjar cuit i amb la silueta del bi-
só, reproduïda per analític discer-
niment a les parets de l’interior
de la caverna”.

I en el cor de Gualba, unes pa-
raules que ressonen amb força en
el drama orsià respecte de Catalu-
nya. El pare li diu a la filla: “Ésser
diferent és un pecat: el càstig
s’anomena solitud”. I ella li res-
pon: “Sí. Però estar sol, que és un
càstig, també és un pecat”.✒

La col com a metàfora
de perdre la xaveta

‘GUALBA, LA DE MIL
VEUS’ ÉS UNA METÀFORA
DE LA IRRUPCIÓ DE LA
HISTÒRIA EN LA
CULTURA

El famós incest
d’Eugeni d’Ors

Amb permís de les meves
amigues vegetarianes –els
amics homes són tots carní-

vors– m’arriscaré a qualificar la
col reescalfada com un plat poc
atractiu. Irvine Welsh l’ha fet ser-
vir per titular el seu nou llibre, una
col·lecció de contes que havien
aparegut en diferents revistes, ara
ja difícils de rastrejar. La metàfo-
ra és clara: pinso a causa de les ne-
cessitats editorials.

Amb aquesta premissa,
l’il·lustrador Guido Scarabotto-
lo se les havia d’empescar per
fer una portada atractiva a par-
tir de tan qüestionable menja. El
resultat és aquest personatge
que ha perdut el cap en favor
d’una col fumejant. “Vaig deci-
dir suggerir la idea que els con-
tes tractaven de gent a la qual se

n’hi havia anat l’olla”, m’expli-
ca. De fet, segons m’aclareix, en
italià es fa servir l’expressió tes-
ta di cavolo [cap de col] per re-
ferir-se justament a la gent que
ha deixat de girar rodó. I, en an-
glès, el Diccionari Urbà ens in-
forma que un cap de col és aquell
que experimenta amb drogues
de tot tipus sense preocupar-se
de les conseqüències.

Els personatges d’Irvine Welsh
són una simpàtica col·lecció d’és-
sers disfuncionals amb severs
problemes de relació amb l’en-
torn. I aquesta excentricitat so-
vint es veu propulsada per l’addic-
ció a les drogues més diverses. Són
caps de col en tota la seva extensió.
Més encara: són l’epítom de la
capdecolitud.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ


