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Al setembre, més
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S
enyors, això ja s’ha acabat. I si no
em creieu, només heu de llegir el
requadre que avui fa de peanya
d’aquest article. Fins al 13 de se-
tembre (d’aquest mateix any, això

sí) haureu de sobreviure sense nosaltres. Ara,
precisament a l’estiu, que és l’època en què
tots plegats tenim més temps per llegir, ens
quedem sense aquesta guia literària...

Segur que la situació no serà tan desespe-
rada com l’he pintat en el paràgraf anterior,
però el que sí que és cert és que, amb tantes
novetats com es publiquen (afortunada-
ment... Ja n’hi ha prou de protestar perquè
es publica massa! El que cal és saber triar...),
es podria fer un suplement com aquest, si no
diari, gairebé. Per tant, el millor que podeu
fer és arriscar una mica, llegir, llegir molt i
apostar refiant-vos d’aquells detalls, d’aque-
lla intuïció que et fa escollir un llibre en lloc
d’un altre.

Més perquè em ve de gust que amb l’es-
perança d’ajudar ningú a triar lectures, afe-
giré una mica de tall en aquest plat de co-
miat. Aviso que no hi poso grans èxits
(Monzó, Baulenas, Serra, Coca, Janer, Pàmi-
es, Torrent... i la remesa de xinesos) perquè ja
es venen sols. Barrejats, hi trobareu títols
recents, amb pocs anys o reedicions de nar-
rativa, poesia, teatre i guies (que durant les
vacances, són el millor assaig). Bon estiu i, al
setembre, més.

Joan Josep Camacho Grau, Vindrà la llum
(Viena); Javier Calvo, Risas enlatadas (Monda-
dori); Mohamed Xukri, El pa de cada dia (Bro-
mera); David Lodge, Draps bruts (Anagra-
ma/Empúries); J.N. Santaeulàlia, Pagodes i
gratacels. Un viatge al Japó (Columna); David
Plana, La dona incompleta (Institut del Teatre);
Sebastià Alzamora, Mula morta (Proa); Teresa
Artigas, Complot a l’Everest (Alba Editorial); Fe-
lipe Hernández, La deuda (Planeta); Peter
Stamm, Agnes (Quaderns Crema); Xavier Sust,
Guia inútil de Barcelona (La Magrana); Julián
Ayesta, Helena o el mar del verano (El Acantila-
do); Lluís-Josep Comeron, Una cantonada al de-
sert (Destino); Meritxell Margarit, Catalunya en
una llegenda (P.A.U. Education); Andreu Go-
mila, Un dia a l’infern dels que són (La Magrana).
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Els llibres de Harry Potter són un fenomen mundial
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Propòsits i prodigis
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J.K. Rowling,
només durant
l’any passat,
va cobrar prop
de 7.000 milions
de pessetes

L
a lectora desacomplexada
no és cap bridget jones però,
com la Bridget Jones, acaba
de redactar una llista de
bons propòsits de cara al

curs que començarà després del pa-
rèntesi d’agost. En lloc de frases com
ara “no beuré més de catorze unitats
d’alcohol per setmana” (la protago-
nista d’aquesta secció és gairebé
abstèmia), “no fumaré” (no fuma) o
“no gastaré més del que guanyo” (ho
fa, però no pas perquè gasti massa
sinó perquè guanya poc), la nostra
amiga ha escrit “no compraré més
llibres dels que puc llegir”, “no tor-
naré a visitar la llibreria virtual
Amazon.com fins que un dòlar val-
gui menys que un euro” i “m’inven-
taré una sèrie de dotze llibres cen-
trats en un personatge que passarà a
la història per haver desbancat Harry
Potter”. A continuació volia escriure
“deixaré d’envejar J.K. Rowling”, pe-
rò ha pensat que no calia perquè, si
es fa realitat el tercer propòsit, serà
la Rowling la que es morirà d’enveja.

O sigui que la lectora desacom-
plexada està pensant de debò a con-
vertir-se en escriptora. La culpa la té
la febre Harry Potter, que ha afectat
el cent per cent dels lectors i bona
part dels no-lectors preadolescents. I
la malaltia va a més: coincidint amb
l’estrena de la pel·lícula de la Warner
Bros, ens espera una invasió de mar-
xandatge que farà que tots plegats
acabem fins al front del nen amb la
cicatriu en forma de llampec al
front. Arreu del món ja s’han venut
100 milions d’exemplars dels llibres
de Harry Potter, i això que només
s’han publicat els quatre primers
volums de la sèrie. En català les ven-
des superen els 100.000 exemplars.
Mentre J.K. Rowling escriu el cinquè
dels set llibres, a finals d’any les edi-
torials Empúries i Salamandra pu-
blicaran uns llibrets benèfics que
l’autora ha escrit a benefici de Comic
Relief, una ONG que ve a ser una
mena de versió britànica de Pallassos
Sense Fronteres. Són dos dels llibres
de text que el Harry fa servir a l’es-
cola de Hogwarts: Bèsties fantàstiques i
on trobar-les i El quidditch de totes les
èpoques. Igualment, cap a l’octubre
l’editorial Empúries traurà una nova

edició dels quatre volums publicats
fins ara, amb una coberta de luxe,
amb vista a les vendes de Nadal.

Segons la lectora desacomplexada,
el més admirable de J.K. Rowling és
la il·luminació providencial que va
tenir quan va decidir que la història
del nen amb dots de bruixot estaria
formada per set llibres. L’escriptora
diu que Harry Potter se li va aparèi-
xer durant un viatge en tren de
Manchester a Londres. “Quan el tren
va arribar a Londres, ja sabia que se-
ria una sèrie de set llibres –explica
Rowling en una entrevista feta per
Lindsey Fraser i publicada per La
Magrana–. Sé que això pot semblar
extraordinàriament arrogant per a

algú que mai no havia publicat res,
però així és com se’m va presentar la
història. Em va costar cinc anys pla-
nificar la sèrie, crear la trama de ca-
da una de les set novel·les. Però ara sé
què vindrà i qui apareixerà en tot
moment i sento com si retrobés vells
amics”.

Els llibres prodigiosos de Harry
Potter són cada cop més gruixuts: el
quart, Harry Potter i el calze de foc, té
696 pàgines en català i 635 en caste-
llà. S’ha desmuntat el tòpic segons
els qual els nens només llegeixen
llibres amb vocació de paper de fu-
mar. “Conec la història completa de
gairebé tots els personatges –diu
Rowling–. La veritat és que si hi po-
sés tots els detalls, cada un dels lli-
bres seria igual de gruixut que l’En-
ciclopèdia Britànica”. Tan gruixuts
com el compte corrent de J.K. Row-
ling, que només durant l’any passat
va cobrar prop de 7.000 milions de
pessetes en concepte de drets d’au-
tor. Amb una mínima part d’aquests
ingressos, la lectora desacomplexada
es veuria amb cor de complir un dels
bons propòsits de Bridget Jones: “No
gastaré més del que guanyo”.

Bones vacances.

A R T F Ò B I A G U I L L E M C I F R É

● Amb el número d’avui, aquest

suplement cultural s’acomiada

dels lectors fins al 13 de setem-

bre pròxim, moment en què re-

prendrem la temporada d’actua-

litats editorials. Bon estiu


