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Els més venuts a les llibreries lk situació respecte la setmana passada  2 setmanes seguides en llista

Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Bertrand, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, Fnac, La Central, Laie,
Proa Espais (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers), Caselles (Lleida), Robafaves (Mataró),
La Rambla (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)
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De què parlo quan parlo de córrer
Haruki Murakami EMPÚRIES
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Pius Alibek
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Maletes perdudes
Jordi Puntí EMPÚRIES
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Sergi Pàmies
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La llei del mirall
Yoshinori Noguchi COMANEGRA
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El viatge al poder de la ment
Eduard Punset DESTINO

2

1

L’ombra allargada de l’amor
Mathias Malzieu MONDADORI

L’home intranquil
Kiko Amat COLUMNA

Un cor ple d’estrelles
À. Rovira i F. Miralles ARA LLIBRES

5

Negres tempestes
Teresa Solana LA MAGRANA

Olor de Colònia
Sílvia Alcàntara EDICIONS DE 1984

Contra el vent del Nord
Daniel Glattauer LA CAMPANA

La tieta Mame
Patrick Dennis QUADERNS CREMA

1

Memòries d’un segle d’or
Joan Triadú PROA

La màscara del rei Artur
Pilar Rahola LA MAGRANA

Tres propostes
Daniel Ferrater EMPÚRIES

El món no se’n surt
Toni Judt LA MAGRANA

Lo. Diccionari lleidatà-català
Diversos autors ALFA ZETA

El secret
Rhonda Byrne ENTRAMAT

El secret dels rovellons
Marc Estévez ARA LLIBRES
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MAR JIMÉNEZ

Jo discrepo

ITINERARIS

Encara no l’he acabat, però ja puc dir  El món no se’n
surt (La Magrana), el llibre pòstum de Tony Judt, és
de lectura obligatòria: sacseja la consciència de qui
el llegeix i pot d’esdevenir un antídot a la resignació
que porta a ciutadans i intel·lectuals a abaixar el cap
als dictats dels mercats. El llibre de Judt és especial-
ment oportú en un moment en què ens hem d’em-
passar, sense protectors d’estómac, reformes com la
laboral. Una reforma que malgrat la salvatjada d’al-
guns dels seus preceptes, com és situar l’acomiada-
ment objectiu en només 20 dies (vuit dels quals sub-
vencionats per l’Estat, és a dir, pels ciutadans), ha
obtingut el silenci còmplice i fins i tot l’aplaudiment
d’alguns intel·lectuals progressistes que, m’hi jugo
un pèsol –com diria Puyal–, haurien caigut en l’his-
terisme si l’hagués impulsat el PP. El llibre de Judt
defensa la necessitat de ser crítics amb els que ens
governen, encara que siguin els nostres. En efecte,
encara que siguin els meus, com a ciutadana tinc
l’obligació d’examinar amb lupa el seu exercici del
poder. Jo discrepo, perquè “la disposició al desacord,
el rebuig o la disconformitat –per irritant que pugui
ser quan es porta a l’extrem– constitueix la sàvia
d’una societat oberta”. Certament “necessitem per-
sones que facin virtut de l’oposició a l’opinió majori-
tària, perquè una democràcia de consens perma-
nent no serà una democràcia durant gaire temps”. I
és que no podem deixar la política econòmica només
en mans dels experts. Els ciutadans tenim el deure
d’informar-nos: alliberem-nos del “cercle de la con-
formitat” i, sobretot, tornem a discrepar. ❋

ímbol Editors va néixer a
Sant Cugat el 1998. De lla-
vors ençà ha anat ampliant

la seva proposta editorial (narra-
tiva, viatges memòria) i ha obert
la col·lecció Simbolet, de llibres i
àlbums destinats als més joves.
El que tenim a les mans és obra
de l’alemany Schössow, publicat
originalment a la Carl Hansen de
Munic, i presenta una història
sense text (de fet, només llegim
una frase a la darrera pàgina) i
plena d’il·lustracions a tota pàgi-
na en què destaca la presència
del fenomen meteorològic que el
titula. Un concepte senzill, poc
espectacular, però que compta
amb una efectivitat altament re-
comanable.

Un home sol, ben abrigat a
l’hivern, en una platja deserta i
forçat a suportar un vendaval
que primer se li endú el barret, i a
continuació se l’endú a ell, tot

S sencer, per convertir-lo en un
dels elements més que planegen
pel cel un dia de ventada: pape-
rots, gavines, avions, núvols i go-
tes de pluja.

Un tot atmosfèric
L’il·lustrador resulta ser l’eficaç
transmissor d’un tot atmosfèric, i
fa visible sobre el paper allò que
no ho és mai en la realitat, o si-
gui, el cop d’aire, la força de les
ràfegues, la potència i l’embran-
zida del vent. Ho aconsegueix de
forma espectacular: tret d’allò
que du a sobre (vestit, bufanda i
cabell), en poca cosa més pot re-
colzar-se a l’hora de fer creure al
lector/espectador que es troba
enmig d’una ventada. Amb un
fons verd que és barreja de boira,
fred, aigua natura i buidor,
Schössow aconsegueix de forma
neta transmetre la sensació
d’alliberament que tothom desit-

jaria experimentar si estiguéssim
dotats de la capacitat de volar.
Dins d’aquest verd atmosfèric pi-
gallat de vermells/terres (subtil
efecte de complementaris que
harmonitza i agilitza les composi-
cions), vistes en picat del mar, de
la platja i de la distribució geomè-
trica dels camps llaurats. Les vis-
tes que percebem quan mirem a
través de la finestra de l’avió, sols
que el protagonista de l’àlbum
les viu sense intermediaris artifi-
cials. La lleugeresa del cos que
levita empès per les ràfegues es
converteix aleshores en un desig
materialitzat.

L’home guanya la batalla con-
tra les seves limitacions físiques i
ofereix al creador la possibilitat
de lluir-se en els escorços i el
moviment continu del protago-
nista; un anar sempre endavant
a mercè de la natura, pàgina rere
pàgina, sempre al bell mig de la
representació. Quan aterra de
nou, l’experiència sensorial ima-
ginada s’acaba i el seu anhel és
tornar a començar. El mateix li
passa al lector. ❋

Perspectiva
aèria

Llibre il·lustrat Àngel Burgas & Ignasi Blanch

El vent!
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El vent és el protagonista del
llibre de Peter Schössow, autor
del text i de les il·lustracions




