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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

[ 2 ] Cinquanta ombres...
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 2/2

[ 3 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 5/42

[ 4 ] Dansa amb dracs
GEORGE R.R. MARTIN
Alfaguara
1.200 pàgines i 29,95 € 4/6

[ 5 ] L’edat del dubte
ANDREA CAMILLERI
Edicions 62
264 pàgines i 14,50 € 10/2

[ 1 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 1/15

[ 2 ] Singulars
JAUME BARBERÀ
Viena
300 pàgines i 19 € 5/11

[ 3 ] Emocions tòxiques
BERNARDO STAMATEAS 
Ediciones B
200 pàgines i 15 € 3/7

[ 4 ] Córrer o morir
KILIAN JORNET
Ara Llibres
188 pàgines i 18,50 € 7/66

[ 5 ] Gent tòxica
BERNARDO STAMATEAS
Ediciones B
234 pàgines i 15 € 2/29

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras...
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 21 € 1/2

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

[ 3 ] La sombra de la sirena
CAMILLA LÄCKBERG
Maeva
438 pàgines i 20 € 4/9

[ 4 ] El enredo de la bolsa...
EDUARDO MENDOZA
Seix Barral
272 pàgines i 18,90 € 3/13

[ 5 ] Sangre fría
DOUGLAS PRESTON / LINCOLN CHILD
Plaza & Janés
500 pàgines i 21,90 € -/1

[ 1 ] Una mochila para...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € 1/5

[ 2 ] Indecentes
ERNESTO EKAIZER
Espasa-Calpe
190 pàgines i 15,90 € 2/5

[ 3 ] El cielo es real
TODD BURPO / LYNN VINCENT
Zenith
200 pàgines i 15 € 4/3

[ 4 ] Suprema injusticia
MARÍA GARZÓN
Planeta
144 pàgines i 14,90 € -/1

[ 5 ] El método Dukan...
PIERRE DUKAN
Integral
256 pàgines i 22 € 6/93

Entre la lectura i la vida, Emi-
li Teixidor va triar-les totes
dues. I encara hi va afegir

l’escriptura. Va començar escri-
vint per als nois i noies. En reali-
tat, va conservar tota la vida l’en-
tusiasme encomanadís dels bons
mestres, aquella mescla explosi-
va d’ingenuïtat i inconformisme,
la creença que des de baix, amb la
suma de molts granets de sorra, es
poden canviar les coses. L’Emili
va contribuir a canviar-ne unes
quantes, de coses: a normalitzar i
dignificar la literatura infantil, a
potenciar la lectura a les escoles,
a donar més presència als llibres
als mitjans de comunicació... Però
sobretot la seva obra per a adults
haurà estat decisiva per ajudar-
nos a donar ànima a la memòria
col·lectiva sobre la postguerra.

Les novel·les Retrat d’un assas-
sí d’ocells, El llibre de les mosques,
Pa negre i Els convidats confor-
men un ric mosaic construït a par-
tir dels records d’infantesa i pas-
sat pel sedàs de la ficció. Teixidor
va saber teixir, pàgina a pàgina,
llibre a llibre, l’atmosfera quoti-
diana de la Catalunya dels ven-
çuts, un país gris, resignat, fet de
contradictoris exilis interiors,
compadit de si mateix i tanmateix
capaç de recomençar. “Crec que
aquesta guerra ens ha transfor-
mat com a poble. Ara ens conei-
xem massa i podem fer-nos mal
molt millor”, podem llegir a la car-
ta final d’El llibre de les mosques.
“La gran majoria de la gent va as-
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sumir la derrota amb resignació”,
em deia fa un parell d’anys, asse-
guts en un bar de Sarrià, arran de
la publicació de la seva última no-
vel·la, Els convidats. Bé, en realitat
no és l’última: n’haurà deixat unes
quantes d’inacabades als calaixos.
Potser un dia sortiran. L’Emili es-
crivia molt. Suposo que l’aforisme
fusterià li escau bé: “Morir deu ser
deixar d’escriure”.

Però tornem a la postguerra. És
des de la consciència de formar
part d’un país derrotat però ter-
riblement viu que hem d’entendre
l’Emili que es tancava a escriure i
que alhora mantenia un compro-
mís cívic, educatiu i mediàtic per-
manent, bonhomiós, optimista.
Com recordo aquells davantals a
la primera pàgina del Brusi catala-
nitzat! I el dia –ell ja convivia amb
el càncer– que vam pujar en cot-
xe al Museu de la Vida Rural de
l’Espluga de Francolí, convidats
pel Carles Duarte i el Jordi Llavi-
na. Com sempre, va ficar-se la gent
a la butxaca. A la tornada, mentre
l’Emili xerrava, ho vaig veure clar:
ell era un vençut guanyador.✒

Una Cibeles
ben poc digerible

L’EMILI ENS HA
AJUDAT A DONAR
ÀNIMA A LA MEMÒRIA
COL·LECTIVA DE
LA POSTGUERRA

Elogi
d’un vençut
guanyador

Sobretot! No us afanyeu a cla-
var queixalada a la figureta
de la Cibeles que corona el

pastís d’aquesta portada: no es
tracta de cap creació dels pastis-
sers de l’Escribà, sinó que no dei-
xa de ser una reproducció de l’es-
tàtua convenientment tunejada
amb Photoshop.

L’estudi Opalworks va rebre el
brífing: es tractava d’il·lustrar el
llibre Capitalisme Cibeles de Fran-
cesc Sanuy, que duia el subtítol de
Com es reparteixen el pastís les
grans empreses espanyoles. El dis-
senyador Jordi Lascorz ho va veu-
re clar: “Vaig lligar Cibeles i pastís
de seguida”, explica. A partir
d’aquí, una de les tasques més
complicades va ser localitzar la fo-
to del pastís que havia de servir de
base sobre la qual inserir una Ci-

beles. I era difícil perquè totes les
imatges de la Cibeles que no són
aèries estan preses des de sota, de
manera que el pastís en qüestió
havia d’haver estat retratat també
des d’un angle molt determinat.
Una dosi de paciència i Photoshop
ha fet la resta: convertir el ferro
en xocolata.

De totes maneres, encara que
efectivament hagués estat una fi-
gureta de pastisser, hauria estat
bastant indigesta: el llibre expli-
ca la vergonyosa porta giratòria
que, amb dret d’admissió reservat
per a certa tribu, comunica la po-
lítica pública amb l’economia pri-
vada. Sanuy ha escrit un llibre ide-
al per enfadar-se, veient com el
pastís el paguem els contribuents
però se’l mengen els de sempre.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ

PERE TORDERA


