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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 € 1/17

[2 ] Dansa amb dracs
GEORGE R.R. MARTIN
Alfaguara
1.200 pàgines i 29,95 € 2/4

[ 3 ] Quan érem feliços
RAFEL NADAL
Destino
416 pàgines i 20 € 3/17

[ 4 ] L’ombra de la sirena
CAMILLA LÄCKBERG
Amsterdam
492 pàgines i 19,90 € 4/5

[ 5 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 5/40

[ 1 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 2/13

[2 ] Memòries III
JORDI PUJOL
Proa
330 pàgines i 23,50 € 3/15

[ 3 ] Emocions tòxiques
BERNARDO STAMATEAS
Ediciones B
264pàgines i 15 € 1/5

[ 4 ] APM? El circ de la tele
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
230 pàgines i 22,90 € 7/28

[ 5 ] Un hort per ser feliç
MARC ESTÉVEZ
Ara Llibres
216 pàgines i 22,90 € -/9

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 1/17

[2 ] El enredo de la bolsa...
EDUARDO MENDOZA
Seix Barral
272 pàgines i 18,90 € 2/11

[ 3 ] La sombra de la sirena
CAMILLA LÄCKBERG
Maeva
438 pàgines i 20 € 3/7

[ 4 ] La canción de los...
SARAH LARK
Ediciones B
704 pàgines i 21,90 € 6/18

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

[ 1 ] Una mochila para...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € 1/3

[2 ] Los días que vivimos...
MARIANO GUINDAL
Planeta
442 pàgines i 21 € -/3

[ 3 ] ¡Acabad ya con esta...!
PAUL KRUGMAN
Crítica
264 pàgines i 19 € 2/10

[ 4 ] El método Dukan...
PIERRE DUKAN
Integral
256 pàgines i 22 € 8/91

[ 5 ] El arte de no...
RAFAEL SANTANDREU
Oniro
240 pàgines i 15 € -/39

Gregorio Luri (Azagra, 1955)
és un dels millors pensadors
sobre l’educació que corren

per aquests mons de déu. Potser al-
guns ja vau llegir el seu assaig L’es-
cola contra el món (La Campana,
2008).Ara,delamàdel’Observato-
ri dels Valors, reincideix amb Per
una educació republicana. Més que
fórmules,hitrobareuideesexposa-
des amb una vehemència raonada
que aboquen el lector al plaer de
pensar i li obren els ulls sobre el
deure moral de ser intel·ligent. En
recullo algunes.

“Una escola que vulgui educar
en valors ha de ser conscient que
ja ho està fent i que és possible
que no s’adoni prou de quins són
els valors en què educa efectiva-
ment”. “Fer de les escoles un lloc
de vida no té per què significar
convertir-les en guarderies mo-
rals”. “La indignació moral és
l’expressió postmoderna de la
moralitat. La podem definir com
l’emotivisme ètic que troba més
noble la nàusea que l’apetit”. “Os-
car Wilde feia dir a un dels seus
personatges «manners before mo-
rals». Però les bones maneres són,
en realitat, indissociables de la
moralitat”.

“Si un mestre creu que un alum-
ne no pot fer res, simplement
l’alumne no farà res”. “L’escola es
justifica socialment –sobretot en
una societat meritocràtica– com
una institució que fa de pont entre
la vida familiar (on el fill és tractat
per ser qui és) i la vida social (on el
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ciutadà és tractat per allò que sap
fer)”. “No hi ha cap avaluació que si-
gui objectiva, però la menys objecti-
va és la que no es fa”. “Si cada alum-
ne ésel centre del seu aprenentatge,
l’escolaperdelsentitrepublicà,per-
què desplaça al marge el professor
i el saber”. “El socialdemòcrata To-
ny Judt deia que s’ha confós iguali-
tarismeculturalambpopulismean-
tielitista”. “Segons Chesterton, la
tolerànciaéslavirtutdel’homesen-
se conviccions. No va veure que el

relativista també pot ser intolerant
per raons relativistes”.

“Si defenses la rellevància de la
memòria i els coneixements, t’ar-
risques a passar per paleòcrata”.
“El menyspreu del saber no és més
que una manifestació desvergonyi-
da del menyspreu de la curiositat”.
“Els nens de les famílies riques es
poden permetre el luxe de la igno-
rància, però aquest luxe és massa
car per als pobres”. “No és cert que
la imaginació sigui més important
que el saber. Sense saber no hi ha
imaginació”. “No n’hi ha prou de
proclamar«Somunanació».Calser
una societat nacional, és a dir, una
societat que sàpiga integrar en una
unitat la seva pluralitat democrà-
tica. Aquest repte moral és un dels
més importants de l’escola”.✒

La gran novel·la
dels editors de 62

“SI UN MESTRE
CREU QUE UN ALUMNE
NO POT FER RES,
AQUEST SIMPLEMENT
NO FARÀ RES”

L’examen
més injust és
el que no es fa

Diuen que la novel·la d’un edi-
toréselcatàlegdelasevaedi-
torial, però no és freqüent

que un segell sigui tan prolífic per
poder encapsular la seva producció
entre dues tapes, estesa en uns
quantscentenarsdepàgines.Edici-
ons 62 sí que ho ha pogut fer, apro-
fitant el 50è aniversari: més de
5.000 títols de 2.000 autors dife-
rents, catalans i estrangers.

Aquest volum commemoratiu
porta un dibuix de Jaume Plensa,
un dels artistes catalans vius més
rellevants. Hi trobem una il·lus-
tració que reconeixem ràpida-
ment com a seva: s’hi veu una figu-
ra humana, despullada de trets,
reduïda al que és essencial. I, en
aquest cas, la unitat constituent
són traços i lletres. Aquesta figura
texturitzada s’acompanya del

nom de l’editorial, i algunes pa-
raules més, pintades sobre el que
sembla un mur. S’hi suggereix un
grafiti, així que, gairebé sense ado-
nar-nos-en, tenim bona part de les
disciplines artístiques represen-
tades en aquesta portada.

A mi em crida l’atenció la con-
centració de tinta de la dreta. Sug-
gereix que la persona dibuixada
porta algun tipus de paquet o far-
cell, qui sap si no és un fill. La cul-
tura, doncs, com a cosa que es re-
gala, o potser que es transmet a les
generacions futures. Podria haver
intentat demanar-ho a l’autor o a
l’editor, però justament si alguna
cosa ens han ensenyat els llibres
compilats en aquest volum és pre-
cisament que una obra no és com-
pleta fins que no hi aportem la
nostra visió.✒ÀLEX GUTIÉRREZ


