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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] L’avi de 100 anys...
JONAS JONASSON
La Campana
414 pàgines i 19 € 1/11

[2 ] Memòria d’uns ulls...
LLUÍS LLACH
Empúries
384 pàgines i 18,90 € 3/12

[ 3 ] Quan érem feliços
RAFEL NADAL
Destino
416 pàgines i 20 € 2/11

[ 4 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26 € 6/34

[ 5 ] La dona veloç
IMMA MONSÓ
Planeta
384 pàgines i 20 € 4/7

[ 1 ] APM? El circ de la tele
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
240 pàgines i 20 € 1/22

[2 ] Memòries III
JORDI PUJOL
Proa
330 pàgines i 23,50 € 2/9

[ 3 ] Viatge a l’optimisme
EDUARD PUNSET
Destino
276 pàgines i 20,50 € 6/14

[ 4 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 4/7

[ 5 ] Crackòvia, el llibre...
DIVERSOS AUTORS
Columna
120 pàgines i 18,95 € 3/5

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] El enredo de la bolsa...
EDUARDO MENDOZA
Seix Barral
272 pàgines i 18,50 € 1/5

[2 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19€ 5/11

[ 3 ] El lector de Julio Verne
ALMUDENA GRANDES
Tusquets
416 pàgines i 19,90 € 2/9

[ 4 ] Las horas distantes
KATE MORTON
Suma de Letras
634 pàgines i 21 € 4/9

[ 5 ] El prisionero del cielo
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
384 pàgines i 22,90 € 3/23

[ 1 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384 pàgines i 30 € 5/26

[2 ] La soledad de la reina
PILAR EYRE
La Esfera de los Libros
526 pàgines i 23,90 € 8/15

[ 3 ] Haciendo majaradas
MARIO VAQUERIZO
Espasa-Calpe
200 pàgines i 16,90 € 1/3

[ 4 ] Más allá del crash
SANTIAGO NIÑO BECERRA
Los Libros del Lince
192 pàgines i 15 € 4/27

[ 5 ] Steve Jobs
WALTER ISAACSON
Debate
694 pàgines i 23,90 € -/26

Roma és inabastable. El que
encara per a Goethe era la
capital del món, l’urbs que

va deixar captivat Stendhal, avui
continua oferint l’acumulació
més seductora d’història viva
d’Occident: no és perquè sí que
tots els camins porten a Roma. Els
romans poden presumir d’una
monumentalitat esbalaïdora i al-
hora conserven un estil de vida
popular, de poble. Entre aquests
dos extrems, entre la passió pel
passat majestuós i el gust per un
avui d’estar per casa, es mou
l’erudició recreativa de Valentí
Gómez i Oliver (Barcelona, 1947),
escriptor, traductor, periodista i
tastaolletes. La seva Roma l’ha
plasmat en un llibre a cavall entre
les memòries, la guia de viatge i
l’obra literària: Roma, passeig per
l’eternitat (Destino).

Valentinus –per als amics,
aquest és el nom de batalla– segu-
rament és el català viu que coneix
més bé la Ciutat Eterna. L’ha lle-
git sobre el terreny i en els pa-
pers, ha conegut romans de sem-
pre i romans adoptius, que són
majoria. I ha estat el lligam entre
catalans romanitzats: del pare
Miquel Batllori –aviat farà deu
anys de la seva mort– a Abel Vall-
mitjana, fill del dramaturg Juli
Vallmitjana, passant per Maria
Mercader, esposa de Vittorio De
Sica, amb qui va mantenir una
fluida relació. Sense oblidar
amistats espanyoles com la del
poeta Rafael Alberti.

DE
TAPES

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

Gómez Oliver va trepitjar Ro-
ma per primer cop el 1967 i s’hi va
instal·lar definitivament el 1969,
en plena dolce vita. Tot i que ara
també té casa a Madrid i Barcelo-
na, el cor li batega amb entusias-
me romà, amb aquella afició per-
manent per la descoberta. Perquè
passejar per Roma és descobrir
sempre: una pedra, una llegenda,
una anècdota, un racó.

El llibre proposa un passeig en
tres jornades. La primera és la
més personal i nostàlgica, però
també és un cant a la recuperació
dels colors clars i lluminosos que
de nou exhibeix Roma, o a troba-
lles recents com la Domus Aurea
de Neró. La segona, precedida per
una reflexió històrica, arrenca als
peus del Capitoli, ens porta fins a
extramurs i afegeix un tast de mu-
seus. I la tercera fa un recorregut
pels obeliscos, ponts, fonts, està-
tues parlants, portes i muralles, i
la Roma subterrània, i acaba amb
una breu panoràmica de la mà
d’Euterpe (música), Bacus (bon
veure i menjar), Talia (teatre) i
Mercuri (botigues).✒

La memòria i la tristesa
són de color blau

AMB VALENTÍ GÓMEZ I
OLIVER ÉS REALMENT
SENZILL APRENDRE
A ESTIMAR LA
CIUTAT ETERNA

Un passeig per
l’eternitat
romana

Una portada molt nua, per-
què llueixi el color crema
suau, que és el color del pa-

per quan l’editor té la delicadesa
de no encolomar-nos aquell hor-
ror de pasta química d’un blanc
nuclear que fereix els ulls. I un di-
buix de traç ben prim, obra d’Alfa-
ro, en el qual es veu una mà que
subjecta una ploma, a punt per es-
criure. El nou llibre en vers de Jor-
di Llavina, Vetlla, parla del pas del
temps i dels seus terribles efectes
sobre les coses i les persones. Pe-
rò parla també de la poesia i de les
paraules com a grans dipositàries
de la memòria. Una misteriosa en-
dreça, manuscrita a la primera pà-
gina del llibre (“Jo no hi seré, i tu
em vetllaràs”, però amb el pronom
em barrat per dues ratlles), dispa-
ra el narrador cap a una espiral de

records sentimentals i literaris.
D’aquí la ploma, que és de color
blau com blau apareix a la portada
el nom de l’autor. La seva mà?

El color blau és molt present al
text. A Vetlla es referencien les
cançons River, de Joni Mitchell, i
Way to blue, de Nick Drake. I és un
color que s’associa a la memòria:
“El blau / blau cel més que marí,
ha estat sempre / color d’allò en
què ens abismem”. I, encara: “Hi
ha pàgines de la memòria / que
guarden un color precís: / som in-
capaços d’evocar-ne / amb gaire
nitidesa l’aire / i ens costa molt de
rescatar-ne / el dibuix animat...”.
Es nota l’ascendència anglòfila de
Llavina: blue en anglès significa
tristesa i aquest és un poema
d’una tristesa inequívoca.

✒ ÀLEX GUTIÉRREZ

GETTY IMAGES


