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El papa Bonifaci VIII se sor-
prenia que un català com Ar-
nau de Vilanova (1240-1311)

se’n sortís tan bé: “És un miracle
que cap català faci el bé i jo no n’he
trobat sinó un”. Ara que el món
torna a parlar dels catalans, cal en-
tendre que al segle XIII els cata-
lans existien al món amb tota nor-
malitat, ni que fos per parlar-ne
malament. I el metge de reis i te-
òleg Arnau de Vilanova no era un
català qualsevol. Va ser, en els dos
terrenys, un innovador reformis-
ta, entre altres coses perquè va sa-
ber creuar i fer dialogar els dos sa-
bers. I aquesta és precisament la
seva originalitat, la de ser un “me-
dicus theologizans”, com remarca
Jaume Mensa, autor de l’últim
premi d’assaig Joan Maragall pel
llibre, ara publicat, Arnau de Vila-
nova i les teories medievals de
l’amor (Cruïlla).

Si el seu bestseller mèdic va ser
l’Speculum medicinae, no té
menys interès el breu Tractatus
de amore heroico, escrit en forma
de carta a un amic sard. N’hi ha
una edició recent, a la Barcino, en
versió bilingüe català-llatí. Medi-
na agafa l’obra de Vilanova i la si-
tua en el context de les visions de
l’època sobre l’amor, des de la
fin’amor dels trobadors –més de
350 trobadors identificats van
escriure 2.542 composicions– a
la caritas cristiana, també bate-
jada com a “amor fina e compli-
da”. O a conceptes previs com els
d’eros o àgape, passant pel mal

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

d’amor que li interessa al nostre
metge i que ell és el primer a ba-
tejar amb l’expressió “amor he-
roicus”, amb què designa una
passió malaltissa, pròpia, sens
dubte, dels qui practicaven
l’amor cortès, que seria l’etapa fi-
nal –o sigui, directament sexual–
del fin’amor. L’amor, sens dubte,
sempre ha estat un fabulós tren-
caclosques. I ho seguirà sent.

Mensa insisteix en la injustícia
de fer passar Vilanova com un bon
metge sovint només per rebutjar-
lo com el teòleg incòmode que era.
I remarca com “sovint fa teologia
fins i tot quan exerceix la medici-
na”. Proper als ordes espirituals
de l’època –cas dels franciscans–
que preconitzaven un retorn a va-
lors evangèlics com el de la pobre-
sa, Vilanova es va distanciar de la
teologia acadèmica i va reivindi-
car-ne una de “més profètica, ca-
rismàtica, sentida i viscuda”, diu
Mensa. A la seva mort, ai!, algunes
obres seves van ser condemnades.
Però l’amor, com la bona literatu-
ra –també la mèdica i teològica–,
sempre sobreviu.✒
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Les meravelloses aventures
d’un superheroi mític

Amb la publicació d’aquest vo-
lum, David Rubín completa
una de les obres més memo-

rablesisingularsdelcòmicespanyol
dels últims anys. Elhéroeéstotauna
raresa perquè el còmic de gènere (o
sigui, qualsevol cosa que soni a
mainstream) provoca al·lèrgia als
guardians de les essències que con-
sideren incompatibles l’art i l’aspi-
ració d’arribar a un públic massiu.
Rubín,però,demostraaElhéroeque
aquest prejudici no té cap sentit i
que és possible fer un homenatge al
còmicdelssuperheroissenserenun-
ciar a un estil personalíssim i amb la
mateixa ambició artística que tro-
bemenlesobresdelsdivoscultistes.
I això ho aconsegueix des de la pri-
mera vinyeta amb un dibuix espec-
tacular que reivindica titans del gè-
nere superheroic com Jack Kirby,

JimSteranko,GilKaneiJohnRomi-
ta. Si el primer volum d’El héroe era
una explosió d’humor, ara toca que
el protagonista –l’Hèracles de la mi-
tologia grega– pateixi una mica més
gràcies a la seva nèmesi, una deessa
Hera rabiosa i amb molta mala llet.
Però més enllà de l’excel·lent ritme
narratiu i de la qualitat gràfica, l’im-
portant d’aquesta proposta –que en
total suma 550 pàgines!– és que
obre nous camins creatius a seguir
per altres autors. Potser seria una
manera d’aturar la fugida de talent
cap a l’estranger, que ja comença a
ser un llast per a l’evolució del nos-
tre còmic.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/25

[ 2 ] L’últim abat
MARTÍ GIRONELL
Columna
350 pàgines i 21,50 € 4/2

[ 3 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
568 pàgines i 17,90 € 2/21

[ 4 ] Tot està per fer i tot...
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
668 pàgines i 17,90 € 8/3

[ 5 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
668 pàgines i 17,90 € 3/21

[ 1 ] Delenda est Hispania
ALBERT PONT
Viena
264 pàgines i 22,90 € 1/12

[ 2 ] 1714. El setge...
F.X. HERNÀNDEZ CARDONA
Angle
120 pàgines i 23,90 € -/2

[ 3 ] No sé on és el límit...
JOSEF AJRAM
Columna
136 pàgines i 14,95 € -/2

[ 4 ] Llunari 2013
MICHEL GROS
Artus Porta Manresa
112 pàgines i 7,60 € 3/13

[ 5 ] Meditació immediata
VICENÇ ALUJAS
Angle
192 pàgines i 12,90 € -/2

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras (I)
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 17,90 € 1/25

[ 2 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
588 pàgines i 17,90 € 2/21

[ 3 ] Cincuenta sombras (III)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 3/21

[ 4 ] Victus
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
600 pàgines i 24 € 4/7

[ 5 ] La vida iba en serio
JORGE JAVIER VÁZQUEZ
Planeta
352 pàgines i 18,90 € 5/4

[ 1 ] Annoyomics
RISTO MEJIDE
Gestión 2000
200 pàgines i 16,95 € -/3

[ 2 ] Objetivo: cupcake...
ALMA OBREGÓN
Aguilar
224 pàgines i 11,90 € 4/9

[ 3 ] Entrénate para la vida
PATRICIA RAMÍREZ
Espasa Calpe
240 pàgines i 19,90 € 1/13

[ 4 ] El león jardinero
ELSA PUNSET
Destino
92 pàgines i 12,95 € -/2

[ 5 ] Parece difícil pero no...
ÁNGEL LLACER
Alienta
200 pàgines i 14,95 € 8/2


