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L’ELEVADOR DE
SANTA JUSTA DE LISBOA,

ESCENARI DE CIÈNCIA-FICCIÓ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/13

[ 2 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
568 pàgines i 15,90 € 2/9

[ 3 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
632 pàgines i 17,90 € 3/9

[ 4 ] L’avi de 100 anys...
JONAS JONASSON
La Campana
414 pàgines i 19 € 4/30

[ 5 ] Dansa amb dracs
GEORGE R.R. MARTIN
Alfaguara
1.200 pàgines i 29,95 € 10/17

[ 1 ] Teresa Forcades
EULÀLIA TORT
Edicions Dau
214 pàgines i 19 € 1/12

[ 2 ] Els remeis d’en Rami...
ALBERT RAMI
Viena
200 pàgines i 16 € 3/41

[ 3 ] Una motxilla per...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € 2/10

[ 4 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 5/26

[ 5 ] El secret del gintònic
VADOR LLADÓ
Ara Llibres
160 pàgines i 18,95 € 4/11

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 € 1/13

[ 2 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
588 pàgines i 17,90 € 2/9

[ 3 ] Misión olvido
MARÍA DUEÑAS
Temas de Hoy
352 pàgines i 21,90 € -/1

[ 4 ] Cincuenta sombras(III)
E.L. JAMES
Grijalbo
652 pàgines i 17,90 € 3/9

[ 5 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 4/30

[ 1 ] Una mochila para...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € 1/16

[ 2 ] El arte de no...
RAFAEL SANTANDREU
Oniro
240 pàgines i 15 € 2/52

[ 3 ] El método Dukan...
PIERRE DUKAN
Integral
320 pàgines i 13,50 € 3/104

[ 4 ] El secreto
RHONDA BYRNE
Urano
256 pàgines i 22 € 7/279

[ 5 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384 pàgines i 30 € -/45

En els mitjans literaris ja fa
temps que tothom –sí, tot-
hom– parla bé del periodis-

ta cultural Jordi Nopca (Barcelo-
na, 1983), un lector totterreny, ri-
gorós, culte, educat, seriós, origi-
nal. Ell és qui té la culpa del bon
nivell i del zel antidoctrinari de la
informació literària del diari ARA.
En el futur, tothom –molts enca-
ra no ho saben– també acabaran
parlant bé del novel·lista Jordi
Nopca, que aquest 2012 s’ha es-
trenat amb un llibre desbordant,
que trenca motllos: El talent (La-
Breu Edicions).

Editors, escriptors i lletrafe-
rits de tota casta haurien d’acu-
dir sense espera a les llibreries
que encara sobreviuen a la crisi
per adquirir un exemplar
d’aquest sorprenent artefacte li-
terari que gira del dret i del revés
els gèneres, la tradició, els clàs-
sics i la versemblança. Un cop
aconseguit un exemplar, el mi-
llor fóra comprar un bitllet low
cost amb destí a Lisboa i encetar
la lectura sobre el terreny per on
discorre el gruix de la trama. Lle-
gir-la a Barcelona pot produir al-
guna mena de curtcircuit hiper-
realista poc recomanable. A la
capital portuguesa tot fluirà mi-
llor, com hi flueixen a un ritme
trepidant les aventures dels dos
aprenents d’editors protagonis-
tes, Júlia Nonell i Marco Casano-
va. Dotats d’un prototip tecnolò-
gic robat que detecta el talent li-
terari, aquests joves de vint-i-
cinc anys es dediquen de manera
frenètica a perseguir autors des-
coneguts i alhora són perseguits
també sense treva pels malvats a
sou que cobegen l’aparell. La pa-
ròdia del món literari és fantàs-
tica; l’aventura, divertidíssima:
res no té ni cap ni peus; tot té una
intenció.

Com que aquest estiu no he
tingut ocasió d’escapar-me a la
capital portuguesa, m’he empas-
sat el llibre clavat a la butaca de
l’habitació, al poble, mentre a fo-
ra plovia a bots i barrals i per la
finestra s’escolava un aire prim.
Ha estat una doble alenada
d’aire fresc. El poble, a
més, és relativament
a prop de Cotlliure,
on es precipita la
part final de la
novel·la, que té
el seu desenllaç
a la Barcelona
precrisi, la que
s’acaba el 2008,
la ciutat dels pro-
digis immobiliaris
on no passa mai res
digne d’una novel·la
tan folla com seductora.

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

Si la Barcelona dels anys previs
al daltabaix que ara patim era fa-
çana i artifici amb vernís in-
tel·lectual per tapar un costu-
misme escarxofat, la Lisboa de
ficció –a la vista del que ha pas-
sat, la real devia patir un sem-
blant carpe diem de saldo– on
s’escapen els protagonistes és
l’altra cara de la moneda: deca-
dència descordada i fantasmal.
És l’escenari ideal perquè la Jú-
lia i el Marco, armats amb el fan-
tàstic artefacte i alliberats del
realisme quotidià, es deixin anar
per fer aflorar, sense miraments
però amb enamorament, l’auto-
crítica generacional i l’autocríti-
ca gremial.

A El talent, Jordi Nopca sem-
pre voreja el precipici, però mi-
raculosament –i aquí rau el seu
gran encert– mai no cau en el ri-
dícul de l’excés: ni en els tocs hu-
morístics ni en els girs d’una ac-
ció grotesca ni en les picades
d’ullet metaliteràries. Juga fort
des del principi i guanya, conven-
cent el lector, fins al final, de com-
partir una partida inversemblant,
fresca i fluïda.✒

A ‘EL TALENT’, LA
PARÒDIA DEL MÓN
LITERARI ÉS FANTÀS-
TICA; L’AVENTURA,
DIVERTIDÍSSIMA

El talent
juga fort
i guanya

JOSÉ ALMADA NEGREIROS, AMB UN VESTIT FUTURISTA, L’ANY 1917

LA LISBOA QUE
APAREIX A LA
NOVEL·LA ÉS DECA-
DÈNCIA DESCORDADA
I FANTASMAL


