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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 € 1/13

[2 ] Quan érem feliços
RAFEL NADAL
Destino
416 pàgines i 20 € 2/13

[ 3 ] Memòria d’uns ulls...
LLUÍS LLACH
Empúries
384 pàgines i 18,90 € 3/14

[ 4 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 4/36

[ 5 ] La dona veloç
IMMA MONSÓ
Planeta
382 pàgines i 20 € 6/9

[ 1 ] Memòries III
JORDI PUJOL
Proa
330 pàgines i 23,50 € 3/11

[2 ] Viatge a l’optimisme
EDUARDO PUNSET
Destino
276 pàgines i 20,50 € 2/16

[ 3 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30 € 4/9

[ 4 ] APM? El circ de la tele
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
240 pàgines i 20 € 1/24

[ 5 ] Fago
CARLES PORTA 
La Campana
306 pàgines i 18 € 7/14

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 € 1/7

[2 ] Las horas distantes
KATE MORTON
Suma de Letras
634 pàgines i 21 € 4/11

[ 3 ] El prisionero del cielo
CARLOS RUIZ-ZAFÓN
Planeta
384 pàgines i 22,90 € 3/25

[ 4 ] La sombra de la sirena
CAMILLA LÄCKBERG
Maeva
438 pàgines i 20 € -/3

[ 5 ] Palmeras en la nieve
LUZ GABÁS
Temas de Hoy
732 pàgines i 22,50 € -/71

[ 1 ] La soledad de la reina
PILAR EYRE
La Esfera de los Libros
526 pàgines i 23,90 € 2/17

[2 ] Saber cocinar postres
DIVERSOS AUTORS
Temas de Hoy
232 pàgines i 21,90 € -/13

[ 3 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384 pàgines i 30 € 1/28

[ 4 ] Haciendo majaradas...
MARIO VAQUERIZO
Espasa-Calpe
200 pàgines i 16,90 € 4/5

[ 5 ] Saber cocinar
DIVERSOS AUTORS
Espasa-Calpe
216 pàgines i 21,90 € -/62

D’una manera menys pro-
gramàtica que en els dos
primers dietaris de re-

cords, Oriol Bohigas (Barcelona,
1925) torna a presentar un volum
de memòries: Passar comptes (Ed.
62). El format és el mateix que ja
havia fet servir, el gruix és menor
i Bohigas, el de sempre: lliure,
provocador, fonamentat. Llegir-
lo és com sentir-lo parlar: reflec-
teix sense artificis l’arquitecte
amb pensament polític, l’home de
cultura, l’intel·lectual que beu
tant de la Gauche Divine com de la
reivindicació de la memòria nou-
centista-modernista. I tot, passat
pel nou leitmotiv del seu sobira-
nisme de tonalitat socialdemo-
cràta que no es casa amb cap par-
tit, i menys amb el PSC, a qui de-
dica els dards més enverinats per
la seva incapacitat de trencar la
submissió al PSOE.

El llibre va de l’estiu del 2007,
en ple desgavell ferroviari de Ro-
dalies, a l’estiu del 2011. Inclou cu-
riositats com ara detalls de la seva
amistat i relació política amb Ma-
ragall –i de com es va assabentar
del seu Alzheimer–, la crònica del
casament de Norman Foster i Ele-
na Ochoa, les vicissituds del seu
pas renovador per la presidència
de l’Ateneu Barcelonès, la posició
crítica davant l’actual rumb del
FAD, el record d’algunes aventu-
res al voltant de revistes d’arqui-
tectura (Arquitecturas Bis i altres
capçaleres efímeres), les topades
amb els sovrintendenti en les seves
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incursions en l’urbanisme i l’ar-
quitectura italiana, algunes inte-
rioritats sobre el procés de cons-
trucció del Disseny Hub Barcelo-
na, que –ara sí– ja està al punt de
caramel... Són molts els temes que
passen pel sedàs crític de Bohigas.

En el terreny polític, a més de la
decepció amb el socialisme català,
destaca el tracte comprensiu que
dedica a l’entrada de Ferran Mas-

carell com a conseller de Cultura
al govern d’Artur Mas: “No el vull
jutjar des de l’ètica del procés, si-
nó des de l’eficàcia del resultat”.

Però, més enllà de posiciona-
ments ideològics i culturals, si hi
ha un aire que tenyeix tot el llibre
té a veure amb la intimitat de
l’home que es reconeix, sense
dramatismes, a les acaballes de la
pròpia vida i que rebaixa els seu
proverbial optimisme: “És difícil
ser vell i mantenir els mateixos
entusiasmes i la mateixa disponi-
bilitat batalladora de la joven-
tut”. La citació final, de Leonard
Woolf, rebla el clau: “Tot i pres-
sentir la meva mort imminent, no
em preocupa”.✒

O bé és mort, o bé està
dormint...

TOT I CONFESSAR-SE
MENYS COMBATIU A
CAUSA DE L’EDAT, NO
ESTALVIA CRÍTIQUES
CONTUNDENTS

Una tertúlia
amb el Bohigas
de sempre

Portada minimalista, gairebé
de pictograma: un major-
dom, inclinat i servil, i uns

peus d’algú que està estirat. El tí-
tol del llibre –¡Despierte, señor!–
obre la imatge a interpretacions: o
bé el senyor està efectivament
dormint, a terra per alguna raó
que desconeixem, o bé el senyor ja
s’ha reunit amb l’Altíssim i no té
manera humana d’alçar-se. Jo
m’havia inclinat més per la segona
opció, potser perquè els peus han
estat símbol sovint de la mort. Pe-
rò aleshores he consultat l’altra
versió de la portada que existeix
en algunes edicions en anglès, i
veig que s’inclina més per la versió
optimista. Es tracta d’un pla sub-
jectiu de qui està a terra, veient
borrós un majordom (en aquest
cas, en fotografia). De fet, hauria

d’haver previst que Jonathan
Ames, l’autor, ens mantindria en-
tre cotó fluix. Així ho fa almenys
a la seva sèrie, Bored to death, pro-
tagonitzada per un personatge
que és una estranya però reeixida
combinació de Peter Pan, Phillip
Marlowe i Woody Allen. L’altre
punt brillant de la coberta el tro-
bem a la contraportada: hi ha les
clàssiques frases laudatòries de
mitjans. Només que en aquest cas,
totes onze ressenyes, d’onze dia-
ris i revistes, diuen la mateixa úni-
ca paraula: “espaterrant”. És una
manera hàbil de fotre’s de la tradi-
ció d’incloure frases ensabonado-
res, sense deixar de fer-ho i sub-
ratllant l’humor del llibre, un hu-
mor novaiorquès i finolis, com el
majordom d’aquesta tapa.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ

DAVID FERNÁNDEZ / EFE


