
42 DISSABTE, 19 DE MAIG DEL 2012 araarallegim

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] L’avi de 100 anys...
JONAS JONASSON
La Campana
414 pàgines i 19 € 1/14

[2 ] Dansa amb dracs
GEORGE R.R. MARTIN
Alfaguara
1.200 pàgines i 29,95 € -/1

[ 3 ] Quan érem feliços
RAFEL NADAL
Destino
416 pàgines i 20 € 2/14

[ 4 ] Memòria d’uns ulls...
LLUÍS LLACH
Empúries
384 pàgines i 18,90 € 3/15

[ 5 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 4/37

[ 1 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
390 pàgines i 30€ 3/10

[2 ] APM? El circ de la tele
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
240 pàgines i 20 € 4/25

[ 3 ] Gent tòxica
BERNARDO STAMATEAS
Ediciones B
192 pàgines i 15 € -/24

[ 4 ] L’art de no...
RAFAEL SANTANDREU
Cossetània
224 pàgines i 15 € 10/26

[ 5 ] Memòries III
JORDI PUJOL
Proa
330 pàgines i 23,50 € 1/12

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 6/14

[2 ] El enredo de la bolsa...
EDUARDO MENDOZA
Seix Barral
272 pàgines i 18,50 € 1/8

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

[ 4 ] Las horas distantes
KATE MORTON
Suma de Letras
634 pàgines i 21 € 2/12

[ 5 ] El lector de Julio...
ALMUDENA GRANDES
Tusquets
416 pàgines i 19,95 € 10/12

[ 1 ] Los hijos de los días
EDUARDO GALEANO
Siglo XXI de España
438 pàgines i 20 € -/5

[2 ] ¡Acabad ya con esta...!
PAUL KRUGMAN
Crítica
264 pàgines i 19 € 6/7

[ 3 ] El método Dukan
PIERRE DUKAN
Integral
256 pàgines i 20 € 8/88

[ 4 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384 pàgines i 30 € 3/29

[ 5 ] Haciendo majaradas...
MARIO VAQUERIZO
Espasa-Calpe
200 pàgines i 16,90 € 4/6

Ala dècada del 1270, Arnau
de Vilanova (1240-1311),
metge dels reis catalans, va

voler respondre als dubtes d’un
amic sard sobre dues qüestions:
“Per què en l’amor heroic es pro-
dueix un moviment de concupis-
cència tan vehement i irracional”
i per què, en aquests casos, “els pa-
cients amb febre estan afectats de
tos i vòmics, malgrat que es reco-
neix que la matèria de malaltia hu-
moral no es troba pas dins l’estó-
mac o el pulmó”. La resposta es va
convertir en el llibre Tractatus de
amore heroico, primera obra d’un
escriptor llatí dedicada exclusiva-
ment a l’assumpte. Editorial Bar-
cino n’ofereix ara una edició a cu-
ra de Michael McVaugh i Sebastià
Giralt, amb la versió llatina i la tra-
ducció catalana.

McVaugh explica que és una
bona síntesi del saber mèdic del
seu temps sobre la qüestió. Té, a
més, la gràcia que allibera l’amor
heroic de la malencholia. I, encara,
que presenta la singularitat que ni
el llenguatge ni l’organització del
text no responen a les regles esco-
làstiques del moment: com que Ar-
nau de Vilanova vol fer-se entendre
pel seu amic, va molt al gra.

L’interès de la medicina per
l’amor obsessiu es remunta al-
menys al segle I dC. Si a l’Antiguitat
no es veia com una malaltia, entre
els metges àrabs sí, i a través seu va
passar a l’Occident llatí. Al segle XI-
II, l’amor cortès, nascut la centúria
anterior, es va fondre en ser tipifi-
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cat com a malaltia. Com diríem
avui, la qüestió “va ser medicalitza-
da”, diu McVaugh.

Arnau de Vilanova ressitua les
coses al seu lloc: no creu que es
tracti pròpiament d’una malaltia,
sinó d’un símptoma: “És un pensa-
ment vehement i obsessiu sobre
l’objecte desitjat” amb la confian-
ça d’obtenir-ne “plaer”, i que té
com a conseqüències “insomni
continu”, “extenuació” i menyste-
niment de “l’hàbit de menjar”. A

més, “la cara s’aprima i els ulls s’en-
fonsen”. I sempre que l’afectat en-
sopega amb l’objecte desitjat, pa-
teix “una alteració del pols”.

El millor són els remeis: “Pren-
dre un bany temperat, conversar
amb les persones estimades, con-
templar cares belles i agradables”
i, atenció!, exercir “l’art de la sexu-
alitat, sobretot si es practica amb
joves especialment plaents”. I en-
cara: “Passejades per vergers o
prats ufanosos amb una extraordi-
nària varietat de flors, i l’encís de
les cançons i dels instruments mu-
sicals. Igualment, el son profund
allunya de l’objecte d’obsessió. De
tota manera, una de les coses més
beneficioses i que distreuen més
és anar-se’n a indrets allunyats i
fins i tot a l’estranger”.✒

Una biblioteca que pot ser
refugi o presó

PER SUPERAR UNA
OBSESSIÓ AMOROSA,
ARNAU DE VILANOVA
RECOMANAVA FER SEXE
AMB JOVES PLAENTS

L’amor heroic
de l’Arnau

Hauria estat molt fàcil il·lus-
trar Stoner, de John Willi-
ams, amb alguna pintura

d’Edward Hopper. El protagonis-
ta que dóna nom al llibre és algú
estàtic, encallat en una vida tan
simple com plena d’insatisfacci-
ons i que només troba consol en la
literatura. El pintor ha estat co-
modí habitual en el món editori-
al. Res a objectar: les seves pintu-
res són precioses. Però s’agraeix
una mica més de varietat, com en
aquesta edició en català de Stoner,
que té portada pròpia (si bé extre-
ta d’un banc d’imatges).

El protagonista de la portada
ocupa un espai petit, bon retrat de
la insignificança del protagonista,
minúscul davant l’immens buit
existencial. És una silueta, la qual
cosa reforça la noció que es trac-

ta d’un no ningú (en aquest cas, un
fill de pagesos de Missouri que
s’escapa del seu ofici ingressant en
una mediocre universitat de l’Oest
Mitjà americà). El trobem llegint,
sota l’ombrel·la de llum de la làm-
para (altre cop: metàfora de pro-
tecció davant l’hostilitat de l’en-
torn). I la sala és una biblioteca
immensa, que no sabem si fa les
funcions de refugi, o bé de presó.

Els colors també estan ben tri-
ats. El negre de fons reforça la idea
que més enllà d’aquesta descomu-
nal paret de llibres no hi ha sinó
l’abisme. I el fet de triar pocs co-
lors per als lloms dels llibres insis-
teix en la noció d’una obsessió ma-
laltissa. Per sort, el llibre contra-
resta aquesta negativitat amb mo-
ments molt lluminosos...✒
ÀLEX GUTIÉRREZ


