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Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Bertrand, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, La Central, Laie, Ona, Proa
Espais (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers), Caselles (Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla (Tarrago-
na), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)

Els més venuts a les llibreries
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Olor de Colònia

Sílvia Alcàntara
EDICIONS DE 1984
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La reina al palau dels corrents d’aire
Stieg Larsson COLUMNA G
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La noia que somiava un llumí i un bidó...
Stieg Larsson COLUMNA G
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Els homes que no estimaven les dones
Stieg Larsson COLUMNA =
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L’última carta de Lluís Companys
Toni Soler COLUMNA A
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Asituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

Joan de Déu Prats i Rebe-
ca Luciani ens presenten
la història d’un titella que
deixa de ser-ho. I ho hem

d’interpretar en sentit literal i
metafòric, ja que, per una banda,
es tracta d’un ninot que cobra
vida, i per una altra simbolitza la
independència d’algú que fins
aleshores havia estat sotmès
(sota les cordes!) a un poder re-
pressor. El personatge triat ens
remet, és clar, a Pinocchio, el ti-
tella ideat per Collodi, però si
aquest clàssic ens convida a se-
guir les evolucions del ninot un
cop ha cobrat vida, Dimitri, en
canvi, ens parla del titella men-
tre és objecte i just comença a
esdevenir persona.

Amb un text allargas-
sat (s’ha d’anar amb
compte amb l’ús abusiu
de paraules innecessàri-
es en un àlbum: no lle-
gim de forma narrativa,
ni tan sols poètica; lle-
gim amb les imatges

Tallar els fils

Llibre il·lustrat
Ignasi Blanch & Àngel Burgas

La mà de Fàtima
Ildefonso Falcones ROSA DEL VENTS A
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Els jugadors de whist
Vicenç Pagès EMPÚRIES G
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Els Grope
Tom Sharpe COLUMNA A
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La filla de l’optimista
Eudora Welty EDICIONS 62 A
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Dewey
Vicky Myron AMSTERDAM G
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NO FICCIÓ
Memòries. Temps
de construir
(1980-1993)

Jordi Pujol
PROA
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La bona crisi
Àlex Rovira PÒRTIC A
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Un món desajustat
Amin Maalouf LA CAMPANA G
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Memòries I. Història d’una convicció
Jordi Pujol PROA A
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La cultura de la cobdícia
Francesc Cabana PÒRTIC G
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Els secrets dels carrers de Barcelona
David Escamilla i José Luis Caballero L’ARCA A
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Plantem cara
Joan Solà LA MAGRANA G
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El secret
Rhonda Byrne ENTRAMAT G
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Paraula de Pep
Diversos autors ARA LLIBRES G
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Per què els homes volen sexe i...
Allan i Barbara Pease AMAT G
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I
si Mikael Blomkvist no hagués difamat Wen-
nerström (els mediterranis ens acostumarem
mai a llegir cognoms nòrdics?) i per tant hagués
pogut continuar treballant a la revista Millenni-

um? Vanger li hauria proposat igualment la feina
d’investigar la desaparició, 40 anys enrere, de la
seva estimada neboda Harriet? No voleu dir que
també li tenia ganes, a la nebodeta? I, en tot cas, cal
que totes les dones se’n vagin al llit amb Blomkvist?

I si la Lisbeth Salander s’hagués enamorat del seu
tutor-violador? Suècia és el punt del planeta on la sín-
drome d’Estocolm és més potent... Potser, en comp-
tes de dur tatuat a l’esquena un drac enorme, s’hau-
ria fet dibuixar un gran Mickey Mouse... No, així seria
impossible semblar espavilada.

Si Stieg Larsson no hagués escrit les tres novel·les
que encapçalen, fa mesos, les llistes dels llibres més
venuts (veïnes per banda esquerra), el pobre home
potser també estaria mort, però sense fama post
mortem. Esclar que si no hagués comès tants exces-
sos amb la salut potser no hauria escrit a raig i amb
nocturnitat tres obres protagonitzades pel seu alter
ego desitjat (sobretot pel que fa a seductor) i la noia
mai no hauria somiat amb el llumí i el bidó de gasoli-
na, sobretot perquè, si hagués provat de calar-se foc
a l’estil bonze, els corrents d’aire del palau l’hi hauri-
en posat difícil, per molt reina que fos. I no s’hi val a
dir que el problema és que els homes no estimen les
dones... És que elles condueixen malament.❋

Blomkvist i Salander

LLUÍSLLORTISI...?

que l’acompanyen, i es requereix
un ritme visual/verbal que en
aquest cas no està prou ben re-
solt), la submissió, la manca de
llibertat i la por a experimentar-
la per part del titella es concreten
mitjançant la narració de la seva
vida dins d’un bagul tancat, del
qual només surt abans de les ac-
tuacions del titellaire, i és en
aquests moments quan el seu és-
ser en formació respira la flaire
de l’alliberament.

La il·lustradora, amb saviesa,
representa aquest món tan limi-
tat de l’ésser captiu a través de
plans detall, tant del personatge
com de les coses que l’envolten.
Dibuixa dues perspectives ober-

tes (totes les imatges
són a doble pàgina) amb
l’absència del ninot, i fi-
nalment abandona els
primers plans quan surt
amb ell a l’exterior i
l’acompanya al turonet
on acaba el relat. Som a
frec d’en Dimitri quan

està tancat en un espai reduït, i
després el deixem anar, ens n’allu-
nyem perquè respiri. Luciani juga
amb les ombres dels volums arro-
donits, amb la densitat pictòrica
de les formes (les físiques i les etè-
ries), i embolcalla personatges i si-

tuacions en un silenci gairebé pal-
pable que accentua la soledat del
protagonista. Amb un intel·ligent
i subtil joc de complementaris ver-
mell-verd, des de la primera a la
darrera pàgina (també coberta i
guardes), avancem, al costat de

Dimitri, de la introspecció a l’ober-
tura, de l’opressió a la llibertat, per
fer entendre a aquells que ens es-
colten la plenitud d’una vida inde-
pendent sense la rèmora dels fils
que, massa sovint, proven de tibar
els altres.❋

Dimitri
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