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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/15

[ 2 ] Laura a la ciutat...
MIQUEL LLOR
Educ@ula
306 pàgines i 13,95 € 5/132

[ 3 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
568 pàgines i 17,90 € 2/11

[ 4 ] Lliures o morts
J. CLOTET / D. MONTSERRAT
Columna
464 pàgines i 21 € 6/2

[ 5 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
632 pàgines i 17,90 € 3/11

[ 1 ] Delenda est hispania
ALBERT PONT
Viena
264 pàgines i 22,90 € -/2

[ 2 ] Teresa Forcades
EULÀLIA TORT
Edicions Dau
214 pàgines i 19 € 2/14

[ 3 ] A la independència...
ALFONS DURAN-PICH
Angle Editorial
168 pàgines i 16,90 € -/2

[ 4 ] Una motxilla per...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € 4/12

[ 5 ] Catalunya: estat propi
JOAN CANADELL I BRUGUERA
Viena
192 pàgines i 10 € -/2

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 € 1/15

[ 2 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
588 pàgines i 17,90 € 2/11

[ 3 ] Misión olvido
MARÍA DUEÑAS
Temas de Hoy
352 pàgines i 21,90 € 3/3

[ 4 ] Cincuenta sombras(III)
E.L. JAMES
Grijalbo
652 pàgines i 17,90 € 4/11

[ 5 ] Mi hermana Elba
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS
Tusquets
204 pàgines i 12 € 7/14

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

[ 2 ] El arte de no...
RAFAEL SANTANDREU
Oniro
240 pàgines i 15 € 2/54

[ 3 ] El método Dukan...
PIERRE DUKAN
Integral
320 pàgines i 13,50 € 5/106

[ 4 ] Gente tóxica...
BERNARDO STAMATEAS
Vergara
232 pàgines i 15 € 8/65

[ 5 ] El secreto
RHONDA BYRNE
Urano
254 pàgines i 22 € 6/281

Ara que som en temps d’agita-
ció, resulta oportuna la re-
cuperació de la segona no-

vel·la més coneguda de Josep Pous
i Pagès (1873-1952), Revolta –la pri-
mera és La vida i la mort de Jordi
Fraginals–. L’editorial Adesiara
dóna nova vida a aquesta petita jo-
ia del modernisme literari de la mà
de M. Àngels Bosch, la millor conei-
xedora de Pous i Pagès, o tal vegada
potser l’única. Ella mateixa firma
una magnífica introducció que res-
segueix la circumstància biogràfi-
ca de l’autor i explica el rerefons
ideològic del text. Per sobre de tot,
“Revolta és un manifest ètic contra
l’abús de poder”, sintetitza. Cap go-
vern, llei ni Constitució pot passar
per damunt de la llibertat de l’ho-
me. Quan l’individu és expulsat i
maltractat per la societat té dret a
exercir l’inconformisme... ¿No us
sona tot això, d’una banda, a la re-
volta del president Mas i, de l’altra,
a la revolta dels indignats del 15-M?

I quin és l’home d’aquesta no-
vel·la de Pous i Pagès? És el vell Go-
ri Rabassa, fabricant de mistos, un
conco figuerenc de bona fe, que viu
i treballa sol. És poc parlador, no es
fica amb ningú, no fa mal a ningú.
Peròarribaundiaqueaquestaexis-
tència capficada es veu alterada: el
seu modusvivendi decops’estronca
quanl’Estatdecideixmonopolitzar
lafabricacióivendademistosatra-
vés de la Fosforera Arrendataria.
En Gori, entre incrèdul i innocent,
primer no es dóna per assabentat i
després... Bé, després ja ho llegireu.
En qualsevol cas, el ciutadà honest
acabasenttractatdedelinqüent.La
històriaestàinspiradaenfetsreals.

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

En aquest país, la iniciativa indivi-
dualsovintéscastigada.Comveieu,
la cosa ve de lluny.

Hihaenlaliteraturacatalanauna
menad’anarquismetransversalque,
en l’època de Pous i Pagès, reflectei-
xen des de Maragall, Coromines i
Iglésias fins a Dalí i Pla. La distància
del poder hi deu haver contribuït.
Durant segles no només no hem tin-
gut estat, sinó que massa continua-
dament n’hem tingut un d’hostil.

Pous i Pagès, bon amic de Coro-
mines, va escriure Revolta influ-

ït pel pensament del filòsof anglès
decimonònic Herbert Spencer,
l’autor de L’home contra l’estat i
La confiança en si mateix, llibres
que van ser publicats a Catalunya
per L’Avenç el 1904 i el 1906, any,
aquest últim, de la publicació
també de Revolta. En el llibre
també s’hi nota la petja antiindus-
trialista de John Ruskin. De fet,
en Gori és un tipus francament
primitiu i tota la novel·la beu de la
seva força genuïna i espontània,
cosa que queda reforçada per l’ús
de la parla empordanesa popular.
L’ancoratge local tan profund, i la
capacitat de construir un perso-
natge universal (l’home contra el
món), dóna al text una vivor i una
intemporalitat que fan que el lli-
bre aguanti perfectament el pas
del temps.✒

QUAN L’INDIVIDU ÉS
EXPULSAT I MALTRAC-
TAT PER LA SOCIETAT
TÉ DRET A EXERCIR
L’INCONFORMISME

El vell que
fabricava
mistos

DAVID RUANO

EL SECRET DE ...

Berta Noy és una figura res-
pectada en el món literari
català, però fins ara només

ho ha estat com a editora. És la
responsable dels llibres de ficció
d’Espasa i anteriorment va treba-
llar quinze anys al grup Planeta.
Ha estat l’editora de diversos au-
tors de renom com Dominique La-
pierre, tot i que el seu gran èxit co-
mercial va ser portar al nostre pa-
ís les novel·les de Federico Moc-
cia. Noy s’estrena ara com a autora
amb la novel·la Llocs que no surten
als mapes (Columna), guardonada
amb el premi Pin i Soler Ciutat de
Tarragona.

El secret que Noy m’explica del
seu llibre és de nota alta. Llocs que
no surten als mapes relata una his-

tòria d’amors retrobats entre la
protagonista, la Clàudia, i l’Eliott,
el seu amant de joventut, un mal-
aguanyat pianista anglès. Eliott
mor i la seva vídua es torna a casar
amb un personatge polifacètic, Jo-
sé Latur. Aquest home és l’alter
ego de l’escriptor José Latour, un
autor del qual Noy va publicar una
novel·la a Planeta.

Molts del trets descriptius de
Latur es corresponen amb el La-
tour autèntic, fins i tot la seva con-
dició de cubà exiliat. Perquè el
més interessant és com va acabar
el vincle que van mantenir Noy i
Latour. Noy, quan treballava a
Planeta, va convidar l’autor cubà
a la Setmana Negra de Gijón del
2003, a presentar el seu llibre

Mundos sucios i a recollir el pre-
mi de novel·la negra Dashiel Ham-
mett. Noy va aconseguir un per-
mís perquè Latour viatgés amb la
seva família. L’escriptor ho va
aprofitar per demanar asil i que-
dar-s’hi. Avui Latour viu al Cana-
dà. Noy admet que sospitava que
Latour volia evadir-se, i ella es va
limitar a convidar-lo al certamen
literari.

Noy és molt cauta a l’hora de
donar detalls de com va ser el pro-
cés de fuga, però s’avé a revelar-
m’ho perquè han passat gairebé
deu anys d’aquells fets i perquè es-
tà convençuda que el món editori-
al identificarà de seguida Latour
en el personatge que apareix a
Llocs que no surten als mapes.✒

Berta Noy
CRISTIAN
SEGURA

La temporada
passada es va poder

veure una obra de
Pous i Pagès al TNC,

Rei i senyor.


