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CULTU A

T
rampa respecte a què?
Respecte a qui? Si has voltat
món (editorial) buscant algú a
qui agradi prou la teva obra per

publicar-la i has fracassat, fugir cap
endavant i gastar-te un pessic dels
estalvis per a les vacances (o la jubilació)
donant-te el caprici de veure el teu llibre
editat, tot i que sigui modestament, no
és fer trampa, és això: un caprici. Què, fa
goig, oi? Ara falta distribuir-lo.

Aquí comença la segona fase del
tema. ¿El vols editar per regalar-lo als
amics i els parents que en un
percentatge alt et diran alguna cosa (i
en un percentatge alt, positiva)? ¿O el
vols per provar de conquerir mercat pel
boca orella, sortint l’últim, amb tres
voltes de desavantatge i amb un cavall
vell i coix? Si la resposta és la A, i no
t’endeutes per fer-ho, és una bona
iniciativa que no farà mal a ningú.
Actualment, a qui li cal un editor? Hi ha
editorials virtuals que imprimeixen els
llibres per encàrrec, d’un en un, si cal.

Si la resposta és la B, llavors sí que
estàs fent trampa, però a tu mateix,
perquè per moltes il·lusions que hi
aboquis, mai guanyaràs una cursa
d’aquesta manera: els Reis Mags són els
pares. És més pràctic menystenir la
fama, els premis i els diners dels altres
que pretendre guanyar sense les eines
(o armes), les influències i les situacions
adequades. No t’enganyis, l’iceberg el
formem tots, i és maco ser dels que
poden veure el cel des de la superfície,
però sota és ple de peixets de colors...❋

¿Pagar-me
l’edició
és fer trampa?

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
El silenci
Gaspar Hernández DESTINO =

2
1

La llibreria Ona
(Barcelona)
RECOMANA:
Elegia per un americà
autor: Siri Hustvedt
editorial: Anagrama / Empúries
preu: 19,50 €

Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA =

26
2

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

14
3

L’últim home que parlava català
Carles Casajuana PLANETA A

1
4

La papallona negra
Antoni Pladevall COLUMNA G

2
5

NO FICCIÓ
Crisi, mentides i grans oportunitats
Jordi Basté i Carles Torrecilla COLUMNA =

3
1

El factor humà
John Carlin LA CAMPANA =

6
2

Gomorra
Roberto Saviano EMPÚRIES =

5
3

El secret
Rhonda Byrne ENTRAMAT A

1
4

Crònica de la independència
Patrícia Gabancho L’ARQUER A

1
5

a les bibliotequesEls més demanats
FICCIÓ

Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA A

1
1

El foc
Katherine Neville ROSA DELS VENTS =

7
2

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

5
3

El silenci
Gaspar Hernández DESTINO A

1
4

El lector
Bernhard Schlink COLUMNA G

2
5

NO FICCIÓ
Gomorra
Roberto Saviano EMPÚRIES =

11
1

Crisi, mentides i grans oportunitats
Jordi Basté i Carles Torrecilla COLUMNA A

1
2

L’audàcia de l’esperança
Barack Obama MINA A

1
3

El factor humà
John Carlin LA CAMPANA A

1
4

Missió i destí de Catalunya i Occitània
Esteve Albert PAGÈS EDITORS A

1
5

La biblioteca de Palafrugell
(Palafrugell)
RECOMANA:
Una absència enlluernadora
de llum
autor: Tahar Ben Jelloun
editorial: Empúries
preu: 12 €

LLIÇONETRESAsituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

ELLLIBREMENYSVENUT DANIELBOADA

Una tempesta es desferma al
vespre sobre l’abadia de Cobricel
mentre les monges descobreixen
l’abadessa, sor Maria de
Blancafort, assassinada a la seva
cel·la. Una atmosfera sinistra
enmig de la qual es pot sentir
l’alè del diable, o potser el rastre
del terrorífic baró de Vullmés, el
viciós antic propietari de l’ara
monestir de les germanes
justinianes. Un microcosmos
femení que té les seves normes,
les seves servituds i la seva
escala de valors. Sor Joana de

Vilacans, inspectora provincial
de l’orde i la seva ajudanta sor
Agnès de Vellorient, hi apareixen
oportunament i es fan càrrec de
la investigació que anirà
desencadenant gelosies,
enveges i rancúnies. Josep M.
Morreres, a la seva magnífica
novel·la L’abadia del diable
(Proa), ens endinsa pels
passadissos ombrívols d’una
comunitat monacal que amaga
terribles secrets. Les dues
monges detectius no es deixen
entabanar per supersticions i

terrors irracionals. Es tracta del
sempre desafiador cas del crim
en una habitació tancada i les
dues investigadores avançaran
amb pas decidit caigui qui caigui i
es descobreixi què es
descobreixi. Sembla que hi ha
enfrontaments, odis i amors
secrets que s’amaguen pels
passadissos del vell monestir,
esperant que algú els tregui a la
llum. Una magnífica novel·la de
suspens que ens evoca, per
moments, el nom de la rosa i el
seu monjo detectiu fra Guillem

de Baskerville. Cal destacar-ne el
suggeridor detall de la tornada
dels “papers de la Salamandra”.
Una molt ben construïda història
de dones solitàries, per moments
vulnerables, per moments
implacables, on tothom té veu,
fins i tot l’abadessa assassinada.
Ens hi enganxarem des de la
primera pàgina. Esperem nous
casos de les monges
investigadores, que l’abadia del
diable hagi estat només la
presentació d’una parella de
dues noves detectius.❋

El dimoni entre les monges

Una monja sospitosa
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