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CULTU A

S
i el fotògraf és bo, relaxa’t i
posa’t a les seves mans i fes cas
del que et demani. Si no ho
saps perquè no el coneixes,

posa’t a les seves mans... i creua els dits
(els teus). Si saps que és un sàdic, posa’t
en mans de santa Rita de Càscia i del se-
nyor Jack Daniel’s.

Una altra cosa és si el material de base
ja és complicat. Has de ser conscient de
com és el teu físic i que les màquines digi-
tals sumades als programes informàtics
de tractament d’imatge sumats a la perí-
cia dels fotògrafs no fan miracles; gaire-
bé, però no els garanteixen. Si és això el
que esperes, tornem a en Jack i la Rita,
per aquest ordre, perquè com més con-
fraternitzis amb ell, menys et costarà par-
lar amb ella, i en persona.

Una foto transmet molta informació i
per això cal tenir clars quatre conceptes,
com ara evitar els perfils (si tens el nas
gros), o els picats (si tens el cap gros), o
mai fer una sessió de bon matí perquè les
bosses de sota els ulls no se’t desinflen
fins passat el migdia (o amb pomada per
a les hemorroides, com fan les models).
Evita expressions buides, ensopides, in-
sulses, però tampoc t’excedeixis fent el
divertit, l’espontani, que per fer pallasso
ja hi ha professionals.

Una foto pot repel·lir o atreure el lec-
tor a llegir el text que acompanya: una
entrevista, una crítica, la solapa d’un lli-
bre, la pàgina web que sigui..., però no té
influència sobre els teus textos. Vaja, que
val més que et preocupis d’escriure bé, si
vols que al final et facin fotos!❋

Com m’haig de
posar a les fotos?
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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)
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ELLLIBREMENYSVENUT DANIELBOADA

És curiós com cada cop es tro-
ben a les llibreries més obres
que pretenen mostrar-nos el
camí a la felicitat. Sota l’ombra
de les narracions iniciàtiques
de Paulo Coelho ens arriba ara,
nascut a casa nostra, El millor
lloc del món és aquí mateix
(Amsterdam Llibres), una sim-
pàtica historieta que ens ense-
nya un cop més el valor de les
coses petites i ens proposa
donar importància al moment
present enfront dels projectes
grandiloqüents i les grans

perspectives. Però en un món
on cada cop sembla més difícil
trobar el sentit de la vida si no
és amb un triomf espectacular
i un reconeixement multitudi-
nari tal com proposen progra-
mes de televisió com Gran
Hermano i Operación Triunfo,
és d’agrair que Francesc Mira-
lles i Care Santos presentin un
petit viatge a l’interior de nos-
altres mateixos, encara que
sigui ja d’una forma reiterada.
Així, a El millor lloc, l’Iris, que
ha perdut recentment els seus

pares i es troba en un moment
en què la seva vida sembla
grisa i sense sentit, entra per
casualitat en un cafè on coneix
en Luca, un noi misteriós amb
qui tindrà tot un seguit de con-
verses transcendentals, durant
uns dies, abans que tot sembli
desaparèixer. L’obra ens pre-
senta un camí cap a la felicitat
que, això sí, s’aparta d’estafes
paracientífiques i fórmules
pseudomiraculoses, com ara la
del tan anomenat El secret, que
pretén crear si més no una nova

religió, o d’altres publicacions
més a prop de l’autoajuda que
de la narrativa.

Al final El millor lloc ens deixa
un bon gust de boca i ens fa
somriure davant la cara més
amable de la vida. Un petit re-
corregut que ens desperta
emocions que moltes vegades
tenim una mica traspaperades i
que tan sols amb una mica de
màgia quotidiana podem recu-
perar. Tot plegat, l’enèsim glop
d’amabilitat i bonrotllisme.
Sempre d’agrair.❋

La màgia de la quotidianitat

Un tros del millor lloc del món
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