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Hi ha un tipus de lector 
acomplexat que tendeix a 
lamentar més el que no ha 

llegit que a celebrar el que ha lle-
git. No val la pena. La lectura és 
una manera d’estar al món, no una 
obligació. Llegir Marc Cerdó no és 
un deure, però si ho feu, si agafeu 
la seva darrera novel·la, Cor men-
tider (Club Editor), hi trobareu el 
plaer de capbussar-vos en un tall 
de crisi quotidiana de debò, prope-
ra, contradictòria, imperfecta. 

El plantejament és senzill: el 
Damià, un professor de 45 anys, 
pare d’una nena, la Cora, està en 
procés de separació de la Queralt. 
Aprofita l’estiu per marxar sol cap 
a la seva Mallorca natal. Fugint del 
seu desastre familiar i sentimen-
tal, s’instal·la a Alcúdia, on topa 
amb una família veïna sui generis, 
els Botanach, gent de diners amb 
una filla, la Catalina, que no hi és 
tota però que ho és tot. Com diu 
l’Adonis, el cubà que regenta un 
xiringuito a la platja del Port d’Al-
cúdia, “Catalina es la prinsesa de 
todos, pero el juguete de nadie. 
¿Verdá que tengo rasón, mi niña?” 
La Catalina, ulls verds de molsa, es 
mou en patinet, es gronxa al jar-
dí, beu coca-cola i ho xerra tot, tot 
i tot, sense mala intenció ni sense 
bona: “Jo sempre estic contenta, 
contenta com un gínjol”. 

El Damià és un home una mica 
fàustic i una mica sense atributs. 
No té grans objectius, no cova una 
grandesa espiritual. Voldria acon-
tentar tothom, evitar picabaralles 
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innecessàries, no decebre els pa-
res... Però no pot evitar vendre’s 
l’ànima al diable a la recerca del 
plaer més carnal i del saber més 
plaent: si pogués, viuria sol i tran-
quil, només de sexe i literatura. A 
Alcúdia fuig de tot. Voldria ser un 
estornell, desentendre’s “d’afers 
mundans com ara la feina, com ara 
les dones, com ara els rebuts i al-
tres noses”. Però naturalment 
acaba retrobant els propis fantas-

mes, el seu sobrepès ideal, les 
transgressions hedonistes com a 
indici de salut mental, l’olor de la 
seva filla, els pares... I la Catalina. 

L’estranya bogeria de la Cata-
lina, la seva salvatge sinceritat, la 
seva desgràcia, confronten el Da-
mià amb la pròpia i al capdavall in-
significant imperfecció. Els im-
perfectes també tenen dret a viu-
re. La novel·la és, en bona mesura, 
un cant improvisat a la imperfec-
ció, que es reflecteix fins i tot en 
l’estil i les formes narratives: re-
peticions, barreja de llengües (el 
castellà hi treu força el cap) i de re-
gistres del català, un ritme com 
trencat, llibertat tipogràfica. 

I un final: per a què serveix cau-
re? Per aprendre a aixecar-se.✒

A LA NOVEL·LA  
‘COR MENTIDER’, 
MARC CERDÓ 
IMPROVISA UN CANT  
A LA IMPERFECCIÓ 

La veritable 
crisi humana 
d’ara i sempre
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La sàtira com a exercici  
de llibertat i dignitat

Un dels fets més lamentables 
de la història recent del 
nostre còmic ha provocat 

involuntàriament un dels més 
il·lusionants. Els autors dimitits 
d’El Jueves s’han rebel·lat contra 
la mordassa reial decretada per 
RBA editant un còmic digital que 
és més que un còmic. Orgullo y Sa-
tisfacción és, en primer lloc, 
un acte polític, perquè al-
ça una necessària veu crí-
tica enmig d’un mar d’en-
sabonades borbòniques a 
cinc columnes. En segon 
lloc, és un exercici de lli-
bertat i dignitat d’uns cre-
adors que demostren amb 
fets la independència i vita-
litat de la sàtira política. 
Però, sobretot, són 82 pàgi-
nes farcides d’acudits amb 

costumista de Triz, Mel i Paco 
Sordo. Però a Orgullo y Satisfac-
ción no només hi ha vinyetes: tam-
bé hi caben els textos d’Iu Forn, 
Isaac Rosa i Pepe Colubi i les in-
fografies de Luis Bustos (La Leti, 
Indie Queen) i Lalo Kubala, que de-
dica unes pàgines demolidores a 
les connexions de Joan Carles I 
amb l’establishment empresarial. 
I alerta que el seu èxit (25.000 
exemplars venuts en les primeres 
24 hores) podria marcar un punt 
d’inflexió i obrir pas a un nou cò-
mic d’humor immediat, combatiu, 
independent i pensat per aprofi-
tar al 100% la pantalla de l’iPad. ✒

ORGULLO Y SATISFACCIÓN 
DIVERSOS AUTORS 
CARAMBA! 
82 PÀG. / 1,50 €

XAVI  
SERRA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’analfabeta que va... 
JJONAS JONASSON 
La Campana 

398 pàgines i 19,95 €           1/15 
 
[ 2 ] Un estiu a l’Empordà 
MÀRIUS CAROL 
Columna 

238 pàgines i 19,95 €              -/1 
 
[ 3 ] Desig de xocolata 
CARE SANTOS 
Planeta 

432 pàgines i 21 €                2/14 
 
[ 4 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €               3/90 
 
[ 5 ] La mirada dels àngels 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 

496 pàgines i 19,90 €            5/7

[ 1 ] Un dia qualsevol 
TATIANA SIQUELLA 
Columna 

214 pàgines i 14,90 €              -/1 
 
[ 2 ] Aferrada a la vida 
GIOVANNA VALLS GALFETTI 
RBA-La Magrana 

256 pàgines i 16,99 €              -/1 
 
[ 3 ] Els set pecats... 
SANTIAGO VIDAL 
Ara Llibres 

224 pàgines i 17,90 €           -/11 
 
[ 4 ] Si Beethoven pogués... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 

224 pàgines i 18,90 €          5/14 
 
[ 5 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 15,90 €          1/13

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Bajo la misma estrella 
JOHN GREEN 
Nube de Tinta 

304 pàgines i 12,95 €         2/30 
 
[ 2 ] Adivina quién soy... 
MEGAN MAXWELL 
Esencia 

496 pàgines i 15,90 €            1/2 
 
[ 3 ] Mañana a las seis 
RAQUEL SÁNCHEZ SILVA 
Planeta 

384 pàgines i 18,50 €             -/2 
 
[ 4 ] Nos vemos allá arriba 
PIERRE LEMAITRE 
Salamandra 

448 pàgines i 20 €                  3/5 
 
[ 5 ] Los cuerpos extraños 
LORENZO SILVA 
Destino 

350 pàgines i 18,50 €            4/2

[ 1 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 

192 pàgines i 9,90 €               1/3 
 
[ 2 ] A Dios rogando 
LUCÍA CARAM 
Plataforma 

270 pàgines i 18 €                 -/19 
 
[ 3 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 18,90 €         2/32 
 
[ 4] Las siete cajas 
DORY SONTHEIMER 
Circe 

312 pàgines i 19 €                   4/3 
 
[ 5 ] El poder del ahora 
ECKHART TOLLE 
Gaia 

200 pàgines i 10 €            8/324

moments tan inspirats com el “se-
men màgic per elegir un cap d’es-
tat”, l’àcida distopia Froilán Rey i 
els consells de campechanía de Jo-
an Carles I a Felip V. El còmic al-
terna l’esmolada sàtira social de 
Vergara, Fontdevila i Monteys, la 
mala llet de Paco Alcázar i l’humor 
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