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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 (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/5

[ 3 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
568 pàgines i 17,90 € -/1

[ 4 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
632 pàgines i 17,90 € -/1

[ 5 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 3/45

[ 1 ] Teresa Forcades
EULÀLIA TORT
Edicions Dau
214 pàgines i 19 € 1/4

[ 2 ] Una motxilla per...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € -/2

[ 3 ] El secret del gintònic
VADOR LLADÓ
Ara Llibres
160 pàgines i 18,95 € 5/3

[ 4 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 4/18

[ 5 ] Emocions tòxiques
BERNARDO STAMATEAS
Ediciones B
200 pàgines i 15 € 3/10

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras (I)
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 17,90 € 1/5

[ 2 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
588 pàgines i 17,90 € -/1

[ 3 ] Cincuenta sombras (III)
E.L. JAMES
Grijalbo
652 pàgines i 17,90 € -/1

[ 4 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 2/22

[ 5 ] La conjura de Cortés
MATILDE ASENSI
Planeta
380 pàgines i 21,50 € 3/5

[ 1 ] Una mochila para...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € 1/8

[ 2 ] Indecentes
ERNESTO EKAIZER
Espasa-Calpe
190 pàgines i 15,90 € 2/8

[ 3 ] Atrévete a soñar
DIVERSOS AUTORS
Cúpula
288 pàgines i 16,90 € -/3

[ 4 ] El cielo es real
TODD BURPO / LYNN VINCENT
Zenith
200 pàgines i 15 € 3/6

[ 5 ] Cuaderno de Blackie
DIVERSOS AUTORS
Blackie Books
96 pàgines i 12,90 € 7/3

El sacrifici més gran que se li
pot demanar a un periodista
és que mantingui un secret.

Quan ara fa dos anys, l’estiu abans
de la sortida de l’ARA, vaig quedar
amb l’Albert Sánchez Piñol per
convèncer-lo perquè escrivís en
un diari que encara no existia, em
va acabar explicant una novel·la
que ben bé tampoc no existia. Em
va parar una trampa perfecta. As-
seguts en un bar a la plaça del Di-
amant, l’escoltava bocabadat
mentre em contava que havia es-
crit 900 folis sobre la derrota del
1714, una història monumental
que obriria els ulls als descreguts
sobre el drama català d’aleshores,
i de retruc el d’ara. I el de sempre?
I precisament per arribar al públic
que volia, l’havia fet en castellà!
Informativament, allò era una
bomba. Abans d’acomiadar-nos,
vam quedar que ell escriuria a
l’ARA però que jo no podia publi-
car ni una línia sobre el llibre fins
que em donés el vistiplau. Touché.

Perquè fes salivera, l’endemà
em va enviar un tast de les aven-
tures de Martí Zuviría. No sé què
en queda, d’aquell original, només
sé que l’Albert m’assegura que la
visió històrica no ha canviat: “De
hecho, cuando un catalán y un cas-
tellano usaban la palabra ‘España’
se estaban refiriendo a dos ideas
opuestas, de ahí que los extranje-
ros no entendieran nada de nada.
¿Ven lo que les decía? España no
existe; España no es un sitio, es un
desencuentro”. Aquest és el to.
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Aquests dos anys de secret
m’han semblat un silenci antic i
molt llarg, i suposo que a l’Albert
se li han fet eterns: després d’una
feina titànica de reescriptura i
retallada, els 900 folis s’han re-
duït a 375, que traduïts en llibre
vol dir 600 pàgines. Fins a la tar-
dor, quan surti publicat, l’espe-
ra es farà feixuga. Si Rodoreda o
Sales van posar ànima a la histò-
ria de la Guerra Civil, si Teixidor
o Cabré ens han fet viure la post-
guerra, ara sembla que amb l’Al-

bert podrem entrar en les vísce-
res del 1714, que ens podrem fi-
car al cervell, el cor i la pell dels
que la van patir en pròpia pell.
Aquesta és la promesa que conté
Victus.

L’Albert és un enciclopedista
amb massa imaginació per conver-
tir-se en rata d’arxiu o biblioteca.
Té el cap ple d’idees i d’històries.
I la capacitat immensa de treball
de qui s’ha fet a si mateix: d’aquí
el punt d’indomable, d’imprevisi-
ble. Ho ha demostrat des de l’inici-
al Pallassos i monstres (algun dia
s’haurà d’explicar el secret que
amaga aquell text) fins avui, quan
finalment es revela com l’intel·lec-
tual disfressat de gamberro que
s’atreveix a reinterpretar la nostra
història més sagrada. Victus el fa
més invencible.✒

Fusta i fulla, tant pel xiprer
com pel ganivet

“ESPAÑA NO EXISTE;
ESPAÑA NO ES
UN SITIO, ES UN
DESENCUENTRO”.
AQUEST ÉS EL TO

‘Victus’,
el secret més
ben guardat

El gran avantatge de les no-
vel·les de gènere és que són
de fàcil codificació. L’últim

premi de narrativa Ciutat de Sa-
gunt s’explica, com si fos una
pel·lícula dels Coen, a partir de
ben pocs elements: un biblioteca-
ri misantrop, una mort inexplica-
ble, una ermita sinistra... La por-
tada de La mort, a l’ombra del bi-
bliotecari, dissenyada per Pau Pe-
ralta, intenta transmetre aquest
clima minimalista però opressiu.
A partir de la conversa amb l’au-
tor, van sortir diverses propostes.
Una, per exemple, mostrava una
caiguda des d’un precipici (com li
passa al jove i apreciat Antoni
Maria Cluet, el protagonista pas-
siu de la novel·la). Però finalment
es van decidir per l’ermita i els xi-
prers, l’arbre que evoca la mort

per excel·lència. I també per
aquest ganivet ensangonat, tam-
bé amb fusta i fulla, com els ar-
bres que l’acompanyen, però molt
més inquietant. De fons, un full
de llibre desenfocat: un símbol
de la dificultat de descodificar la
realitat.

Tot respira ruralitat, la qual co-
sa és ben coherent amb un dels mo-
tius d’Onada Edicions, que és qui
publica el llibre: “Arrelada a les co-
marques del Maestrat, els ports i
les Terres de l’Ebre, les nostres
propostes passen per aprofundir
en el coneixement dels nostres po-
bles”. Aquí ho fan des de l’àmbit de
la ficció, a partir d’una història que
retrata també tota una manera
d’entendre la comunitat i les rela-
cions interpersonals.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ

MANOLO GARCÍA


