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CULTU A

S
ol arribar un moment en la vida
de tot lector en què s’adona
que està saturat de ficció, en
què el seu cervell ja no pot

assimilar més contes ni novel·les, en què
no vol que li expliquin més històries. És
el moment de llegir assajos.

Quan arriba aquesta al·lèrgia el lector
se n’afarta igual tant si la narració és d’un
autor per al qual només té sentit novel·lar
les experiències personals, fins i tot ínti-
mes, com si és dels que prefereixen la fic-
ció pura.

Algú que creï partint del no-res, que
s’imagini aventures, crisis, assassinats,
amors, heroïcitats i les relati amb gust,
coherència i lògica psicològica, pot tenir
el mateix dret a publicar que aquell que
mostra, poc o molt disfressats, uns fets
viscuts, com ara el patiment per si les
anàlisis sentencien que té càncer, la mort
del marit, aquell enamorament d’estiu, la
por d’envellir...

El problema, si n’hi ha cap, és que els
que parlen des de l’experiència del jo
solen menysprear la ficció perquè consi-
deren que només un fet viscut ofereix una
veritat i això li atorga més valor que un fet
inventat. Però s’equivoquen. S’equivo-
quen en ser excloents, perquè les seves
misèries pot ser que no resultin interes-
sants, per molt verídiques que siguin i per
molt valor (o exhibicionisme) que calgui
per explicar-les. Però sobretot perquè,
tots plegats, parlen o es nodreixen de sen-
timents, i els sentiments són universals i,
si estan ben narrats, no s’ha de notar la di-
ferència. A Shakespeare em remeto.

Escriure ficció
és per als pobres
d’esperit?

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
La noia que somiava un llumí i un bidó de...
Stieg Larsson COLUMNA A

1
1

La llibreria L’Odissea
(Vilafranca del Penedès)
RECOMANA:
Tractat de geografia
autor: Isidor Cònsul
editorial: Empúries
preu: 16 €

Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA G
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El llibre de la Marató
Diversos autors COLUMNA A
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La venjança del bandoler
Martí Gironell COLUMNA G
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El xinès
Henning Mankell TUSQUETS G
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NO FICCIÓ
Oda inacabada. Memòries
Pasqual Maragall LA MAGRANA A
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Quiet
Màrius Serra EMPÚRIES G
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La dictadura de la incompetència
Xavier Roig LA CAMPANA G
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Gomorra
Roberto Saviano LABUTXACA A

1
4

Cartes completes. 1960-1983
Mercè Rodoreda i Joan Sales CLUB EDITOR A
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a les bibliotequesEls més demanats
FICCIÓ

Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA =
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L’últim patriarca
Najat El Hachmi PLANETA A
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El noi del pijama de ratlles
John Boyne EMPÚRIES A
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L’informe Brodeck
Philippe Claudel LA MAGRANA G
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Els guardians del llibre
Geraldine Brooks LA MAGRANA A
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NO FICCIÓ
El secret
Rhonda byrne ENTRAMAT =
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Gomorra
Roberto Saviano LABUTXACA A
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Quiet
Màrius Serra EMPÚRIES G
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Mal d’escola
Daniel Pennac EMPÚRIES =
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Amb ulls de nena
Encarnació Martorell ARA LLIBRES A
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La biblioteca de Tarragona
(Tarragona)
RECOMANA:
El viatjar infinit
autor: Claudio Magris
editorial: Edicions de 1984
preu: 18 €

LLIÇONETRESAsituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

ELLLIBREMENYSVENUT DANIELBOADA

És evident que durant les
guerres es deixa veure el pitjor
de l’ésser humà i durant la
Segona Guerra Mundial tenim en
l’Holocaust un dels més terribles
exemples, però és també en les
situacions límit quan es posa de
manifest el millor que les
persones porten a dins seu. Tami
Shem-Tov, a La nena dels tres
noms (Columna Edicions), ens
presenta la Jacqueline, una nena
jueva holandesa de 8 anys, a la
qual el seu pare, el doctor Van
der Hoeden, va haver de canviar

el nom i entregar-la a diferents
famílies que, amagant el seu
origen, la feien passar per una
parenta seva per protegir-la de
la persecució del nazisme. Així,
Jacqueline es converteix en
Lieneke, i després de passar per
diferents llars va a parar a casa
del doctor Henry Kohly. Allà
aprèn a conviure amb la nova
família i a amagar la seva
identitat als seus amics i veïns i
als soldats alemanys que són
per tot arreu. Lieneke,
desconnectada de la seva

vertadera família, rep de tant en
tant, mitjançant la Resistència,
unes meravelloses cartes del seu
pare, petites joies de tendresa.
Cartes plenes de dibuixets, de
color, d’alegria i ganes de viure
que es reprodueixen en la
present edició. La nena dels tres
noms és un llibre màgic, un cant
a l’esperança i a l’amor davant
l’adversitat. Una obra que ens
reconforta i ens fa recuperar,
malgrat tot, la fe en l’ésser humà.
Com diu la mateixa Lieneke, que
ara es diu Nili Goren i viu a Israel:

“En veure els meus fills i els
meus néts, i també les famílies
dels meus germans, penso que
els nazis van fracassar de forma
estrepitosa”. Segur que la
lectura d’aquesta petita gran
obra no ens deixarà indiferents.
Només cal veure’n la dedicatòria
per entendre que tenim a les
mans alguna cosa molt especial:
“Als veritables herois de les
guerres: els que salven vides”.
Un cop llegida l’última pàgina,
alguna cosa haurà canviat dins
nostre.

Lieneke: el fracàs del nazisme

Una de les cartes que Lieneke
va rebre del seu pare
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