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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] L’avi de 100 anys...
JONAS JONASSON
La Campana
414 pàgines i 19 € 1/12

[ 2 ] Quan érem feliços
RAFEL NADAL
Destino
416 pàgines i 20 € 3/12

[ 3 ] Memòria d’uns ulls...
LLUÍS LLACH
Empúries
384 pàgines i 18,90 € 2/13

[ 4 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 4/35

[ 5 ] El presoner del cel
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
384 pàgines i 20 € 6/15

[ 1 ] APM? El circ de la tele
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
240 pàgines i 20 € 1/23

[ 2 ] Viatge a l’optimisme
EDUARDO PUNSET
Destino
276 pàgines i 20,50 € 3/15

[ 3 ] Memòries III
JORDI PUJOL
Proa
330 pàgines i 23,50 € 2/10

[ 4 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 4/8

[ 5 ] Crackòvia, el llibre...
DIVERSOS AUTORS
Columna
120 pàgines i 18,95 € 5/6

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] El enredo de la bolsa...
EDUARDO MENDOZA
Seix Barral
272 pàgines i 18,50 € 1/6

[ 2 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 2/12

[ 3 ] El prisionero del cielo
CARLOSRUIZ ZAFÓN
Planeta
384 pàgines i 22,90 € 5/24

[ 4 ] Las horas distantes
KATE MORTON
Suma de Letras
634 pàgines i 21 € 4/10

[ 5 ] El lector de Julio...
ALMUDENA GRANDES
Tusquets
416 pàgines i 19,90 € 3/10

[ 1 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384 pàgines i 30 € 1/27

[ 2 ] La soledad de la reina
PILAR EYRE
La Esfera de los Libros
526 pàgines i 23,90 € 2/16

[ 3 ] Viaje al optimismo
EDUARDO PUNSET
Destino
276 pàgines i 20,50 € 7/23

[ 4 ] Haciendo majaradas
MARIO VAQUERIZO
Espasa-Calpe
200 pàgines i 16,90 € 3/4

[ 5 ] Las cartas secretas...
ROBIN S. SHARMA
Grijalbo
288 pàgines i 15,90 € 6/6

Com era en la intimitat Henri
Beyle, nom real de Stendhal,
l’autor de La cartoixa de Par-

ma i El roig i el negre? Prosper Mé-
rimée, en el retrat pòstum que li va
dedicar, el pintava així: “Presumia
de liberalisme i en el fons de la se-
va ànima era un perfecte aristò-
crata. No podia suportar els ton-
tos; sentia un odi terrible cap a la
gent que l’avorria, i mai va saber
distingir clarament entre un mal-
vat i un pesat”. Quan algú el con-
tradeia, acostumava a tallar-lo en
sec: “Vostè és un gat, jo un ratolí”.
Fi de la discussió.

De la mà de l’estudiós Simon
Leys i l’editorial Acantilado, ens
arriba ara aquest retrat, traduït al
castellà per José Ramón Monreal,
en un llibre que també ens situa
Mérimée, ens ofereix un breu es-
crit de George Sand sobre Bayle i
es clou amb un estrany i persona-
líssim text del mateix Stendhal,
redactat el 1840 a Roma, dos anys
abans de morir, que consisteix en
una llista de fantasiosos desitjos.

De fet, Mérimée tenia clar que
Stendhal, tot i que insistís que
sempre actuava guiat per la “lo-gi-
que” (ho deia així, fent una pausa
entre les dues síl·labes), va viure
“dominat per la imaginació”. En-
tusiasta i impulsiu, anava per lliu-
re: “Era una persona molt alegre
en societat, a vegades tocat de
l’ala, massa negligent amb les con-
veniències socials i la susceptibi-
litat aliena”. Anticlerical i antimo-
nàrquic, materialista acèrrim, era
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donat a les boutades i les parado-
xes: “Negava l’existència de Déu i,
no obstant, estava ressentit amb
ell com amb un amo”, “predicava
l’amor-plaer” però “era molt ca-
paç de l’amor-passió”. No en va,
l’estudi de les passions era per a ell
una “constant preocupació”.

Stendhal, que parlava molt bé
l’italià i es defensava en anglès, es
deia cosmopolita i “es burlava des-

piatadament del que després ha
estat batejat com a chauvinisme”;
sentia, a més, una mena d’amor-
odi cap a Napoleó. Mérimée, vint
anys més i ell també amb aires cos-
mopolites, confessa que va creure,
durant un temps, que “la seva ori-
ginalitat era quelcom estudiat, pe-
rò vaig acabar per creure’l perfec-
tament sincer. Avui, en evocar els
meus records, estic convençut que
les seves extravagàncies eren
d’allò més naturals”.

En paral·lel a l’obra de Leys,
trobem ara a les llibreries El som-
ni de Stendhal (ed. Mediterrània),
una curiosa biografia novel·lada
obra d’Helena Barba, bona conei-
xedora de l’escriptor.✒

Entre l’empatia i el cinisme
(una cruïlla)

PROSPER MÉRIMÉE
VA DESCRIURE
EL SEU AMIC COM
ALGÚ DOMINAT
PER LA IMAGINACIÓ

Stendhal no
podia suportar
els tontos

Aquesta portada inclou una
subtil declaració de princi-
pis. El llibre que ens ocupa

(Algún dia este dolor te resultarà
útil, divertidíssim malgrat el títol)
ha estat adaptat al cinema. Però la
il·lustradora de la portada, Juliet
Pomés, va desestimar els fotogra-
mes que li van arribar amb l’en-
càrrec i va preferir imaginar-se el
seu protagonista. “El llibre va ser
primer, i mai la pel·lícula n’hauria
de determinar la portada”, m’ex-
plica. Habituada a treballar amb
total llibertat i prenent les decisi-
ons, tenir un encàrrec amb les
pautes marcades (tots els llibres
d’Asteroide segueixen un mateix
disseny d’Enric Jardí) confessa
que ha estat “una benedicció”.

El que s’hi veu en aquest cas: un
noi mig desmanegat al costat d’un

semàfor (“don’t walk!”) que asse-
nyala una cruïlla. La forma dels rè-
tols ens permet endevinar que
som a Nova York. El jove protago-
nista del llibre té, de fet, una de-
cisió important a prendre: anar a
la universitat, tal com s’espera
d’ell, o buscar-se la vida, que és el
que realment li ve de gust. Durant
uns mesos del 2003, examinarà les
seves opcions. Mentrestant, anirà
narrant en primera persona diver-
ses vinyetes familiars: estampes
quotidianes que revelen fracassos
vitals severs. Ell s’ho mirarà, al-
ternativament, entre el cinisme i
l’empatia.

Probablement és aquesta la
gran cruïlla que té el jove James:
decidir si creu en la vida (i en
l’amor) o bé amargar-se la resta de
la seva vida.✒ÀLEX GUTIÉRREZ M.


