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CULTU A

U
n altre full en blanc. Ara mateix
en tinc un, al davant. No és un
full, és una pantalla, però pel
que fa al cas és el mateix. És

ben buit. Era, perquè ja fa 32 paraules
que l’embruto. Tot és començar. Primer
consell. Insubstancial, sí. Tinc res a dir-
te? Sí, haig de mirar de respondre alguna
cosa (observa l’ambigüitat de l’alguna
cosa amb què em protegeixo) a la
pregunta de l’enunciat.

Cal trobar l’espai i el moment més ido-
nis. Hi ha qui escriu de gust en mig d’un
bar ple de converses. Hi ha qui busca el
banc més solitari del parc més allunyat. Al
primer, el silenci l’obliga a escoltar parts
del seu pensament que evita. Al segon, el
cruixit d’una branqueta li atura la inspira-
ció i el posa en alerta, per si algun perill
s’aproxima silenciosament, un assassí en
sèrie disfressat de jardiner, amb somriu-
re pla, mirada de ciment... Alto! El que ha
aturat la imaginació de l’un engega la
meva, i això pretén ser un minitaller d’es-
criptura, no un espai narratiu. Canvi.

Els poemes es cacen al vol, s’esbossen
en un tovalló de paper de bar (si veus un
noi escrivint, no li diguis res, no el distre-
guis), i després ja es reescriuran, o no.
Són tan fràgils. La narrativa, però, té l’ar-
rencada feixuga d’un tren de vapor. Per
això s’ha d’abocar prou fusta per encen-
dre un bon foc que posi la màquina en
marxa, no cal començar amb una bona
frase perquè, si aquesta arriba més tard,
sempre la pots moure (plaers dels ordi-
nadors!). O pots estripar-lo i agafar-ne un
altre. Un altre full en blanc.

Com puc superar
el full en blanc?

LLUÍSLLORT

Amb la col·laboració de les llibreries:
Abacus, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, FNAC,
La Central, Laie, Ona, 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)

a les llibreriesEls més venuts

Amb la col·laboració de les biblioteques:
Margarida de Montferrat (Balaguer), Fages de Climent (Figueres),
Pública de Girona, Central (Igualada), Pública de Lleida, Marià
Vayreda (Olot), Popular de Palafrugell, Central (Reus), Pública de
Tarragona, Marcel·lí Domingo (Tortosa), Joan Triadú (Vic) i Torras i
Bages (Vilafranca del Penedès)

FICCIÓ
Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA =

10
1

La llibreria Ona
(Barcelona)
RECOMANA:
La casa de Riverton
autor: Kate Morton
editorial: Amsterdam
preu: 18,90 €

La venjança del bandoler
Martí Gironell COLUMNA =

3
2

Misteriosament feliç
Joan Margarit PROA A

1
3

After dark
Haruki Murakami EMPÚRIES A

1
4

Serrallonga
Rafael Vallbona EDICIONS 62 A

1
5

NO-FICCIÓ
La dictadura de la incompetència
Xavier Roig LA CAMPANA =

5
1

El secret
Rhonda Byrne ENTRAMAT A

2
2

Gomorra
Roberto Saviano LABUTXACA A

1
3

Per què em costa tant aprendre?
Anna Sans Fito EDEBÉ A

1
4

Paraules que curen
Àlex Rovira PLATAFORMA A

1
5

a les bibliotequesEls més demanats
FICCIÓ

Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA =

5
1

El noi del pijama de ratlles
John Boyne EMPÚRIES A

10
2

L’informe de Brodeck
Philippe Claudel LA MAGRANA A

1
3

Aloma
Mercè Rodoreda EDICIONS 62 A

1
4

Una lectora poc corrent
Alan Bennett EMPÚRIES A

1
5

NO-FICCIÓ
La bona vida
Àlex Rovira ARA LLIBRES A

1
1

L’audàcia de l’esperança
Barack Obama MINA A

1
2

L’última lliçó
Randy Pausch i Jeffrey Zaslow ROSA DELS VENTS A

1
3

El secret
Rhonda Byrne ENTRAMAT =

6
4

Mal d’escola
Daniel Pennac EMPÚRIES G

8
5

La biblioteca Popular
(Palafrugell)
RECOMANA:
La venedora d’ous
autor: Linda D. Cirino
editorial: La Magrana
preu: 13 €

LLIÇONETRESAsituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

ELLLIBREMENYSVENUT DANIELBOADA

Edward Gorey va ser, i encara és,
un franctirador eficient i
implacable contra la dictadura
del políticament correcte. La
seva obra gràfica, macabra i
inquietant, no deixa mai
indiferent ningú i fa tremolar les
estructures mateixes de
l’humor. Feliçment ara ha
arribat a casa nostra, de la mà
d’Angle Editorial, La colla mata-
degolla, un abecedari gràfic on
cada lletra correspon a un nen i
la manera sinistra com troba la
mort. En castellà, l’editorial

Valdemar, a la seva col·lecció
Avatares, ja havia publicat fa uns
anys tota la sèrie Amphigorey
del mateix autor, dins de la qual
hi ha inclosa La colla mata-
degolla, però la traducció de
Jordi Puntí al català és molt
seriosa i acurada, i el format de
l’actual edició, que és bilingüe,
és el que va fer servir l’autor en
la seves primeres publicacions.
Edward Gorey va ser capaç de
crear un món propi vorejant la
morbositat i completament
immers en el tenebrisme. Ho va

fer a estones mortes, com un
hobby, a les nits a casa seva un
cop acabada la feina
d’il·lustrador de llibres d’altres
autors. El seu humor negre va
trigar a trobar una finestra per
on sortir a la llum pública i en
un principi només un grup
reduït d’amics van poder
accedir a les seves singulars
autoedicions. Però un cop l’any
1972 l’editorial Putnam va
començar a publicar la seva
feina, Gorey no va trigar a
convertir-se en un autor de

culte. En poc temps va arribar a
ser l’inspirador indiscutible de
molts creadors posteriors, entre
els quals cal destacar Tim
Burton; les seves pel·lícules i
sobretot la seva obra gràfica La
trista mort del noi ostra (també
a Angle Editorial) beuen
directament d’aquest singular
món surrealista. Però en fi,
segurament no és aquest el
millor lloc per destacar un llibre
com aquest que, n’estem
segurs, no serà precisament un
dels menys venuts.

Abecedari mortal

“la E d’Ernest que es va
ennuegar amb un préssec”
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