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El que en sap, riu molt. El que
no, n’aprèn un munt. La His-
tòria de Catalunya (modèstia

a part) de Toni Soler, ara reedita-
da per Columna i ampliada per
l’autor, ja s’ha convertit en un clàs-
sic de la divulgació (150.000 exem-
plars venuts des del 1998). Trepi-
dant, divertida, tafanera, sintètica,
va alternant humor i anàlisi, els
dos punts forts de Soler, que neda
com un peix experimentat per les
aigües tèrboles del nostre passat
col·lectiu. Sense amagar el seu
punt de vista, també sap agafar-ne
distància per fer autoironia, fugint
com de la pesta del pamflet patriò-
tic. Aquest “autèntic malalt d’his-
tòria”, com el retrata al pròleg el
director de l’ARA, Carles Capdevi-
la, està convençut que el rigor no és
incompatible amb l’humor, de ma-
nera que ens explica els fets aga-
fant-se honestament tota la lliber-
tat per interpretar-los, resumir-
los i enriure-se’n.

Per acabar d’arrodonir la feina,
la nova edició ha comptat amb les
intel·ligents il·lustracions d’un al-
tre opinador de l’ARA, Jordi Duró,
que ens parla amb imatges. Per a
cada capítol, fa la síntesi de la sín-
tesi: calaveres amb barretina per
arrencar, un romà de la ceba, Gui-
fré el Pilós dibuixant alguna cosa
més que les quatre barres, el pac-
tisme representat amb una corda
d’espar farcida de nusos, una falç
que és un interrogant dedicada a
Pau Claris... i així fins a l’actuali-
tat. Perquè el llibre arriba ara ben
bé fins al present amb dues nove-
tats. Primera: un capítol extra,
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De l’assortiment d’ibèrics al
plat d’estelades, en menys de 300
esponjades pàgines llegireu un re-
corregut amè per la història del
nord-est peninsular, un territori
que fa bastantes centúries que es
coneix com a Catalunya. Els pro-
tocatalans no en surten gaire ben
parats: “Mentre aquí la tecnologia
punta consistia a tallar alzines
amb destrals de tot a 100, a Egip-
te ja pensaven en les piràmides,
Pitàgores calculava àrees de trian-
gles i a Babilònia el cèlebre Ham-
murabi publicava el seu codi”. Su-
perada l’Antiguitat, Soler ens des-
cobreix l’Homo botiguens, antece-
dent directe del viatjant català, i al
cap d’unes pàgines arriben els
grecs, rebuts a l’estil Bienvenido
míster Marshall, i tot seguit els ro-
mans, que s’hi van quedar i van
construir la Via Augusta, una me-
na de corredor mediterrani. En fi,
que la cosa avança ràpid.

I com que no hi cap tot, ens sal-
tarem uns quants episodis per
anar a parar a l’esplendor medie-
val, no exempta de marro i brega,
quan els catalans “eren vistos a
Europa com l’enemic a batre, els
buscabregues prepotents i impe-
rialistes”. Però tot té un final, i va
arribar un moment que ens vam
acostumar a perdre i vam fer del
nostre proverbial pactisme virtut
i norma sagrada, ves quin remei.
Va ser llavors quan va començar el
mal rotllo de debò amb el veí con-
queridor, que ha durat fins avui,
quan sembla que la història hagi
de tornar a començar... però
aquesta ja és una altra història.✒

TONI SOLER REEDITA,
AMPLIADA, LA SEVA
‘HISTÒRIA DE
CATALUNYA’ AMB TANT
D’HUMOR COM RIGOR

De l’assortiment
d’ibèrics al plat
d’estelades

PERE TORDERA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] L’altra
MARTA ROJALS
RBA - La Magrana
332 pàgines i 18 € 1/2

[ 2 ] La terapeuta
GASPAR HERNÁNDEZ 
Columna
256 pàgines i 18,90 € 10/2

[ 3 ] Wonder
R.J. PALACIO
La Campana
420 pàgines i 14 € 3/71

[ 4 ] Primavera, estiu...
MARTA ROJALS
RBA - La Magrana
368 pàgines i 20 € 2/155

[ 5 ] Faré tot el que vulguis
IOLANDA BATALLÉ
Columna
196 pàgines i 18,90 € -/11

[ 1 ] Testimoni de càrrec
JOAQUIM NADAL
Proa
772 pàgines i 22,50 € 1/2

[ 2 ] Anatomia d’un...
GERMÀ BEL
Destino
356 pàgines i 19 € 6/13

[ 3 ] La guerra de 1714
JOAQUIM ALBAREDA / JOAN ESCULIES
Pòrtic
176 pàgines i 17 € 3/3

[ 4 ] 2014
JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA
Pagès editors
244 pàgines i 18 € -/3

[ 5 ] La utilitat de l’inútil
NUCCIO ORDINE
Quaderns Crema
168 pàgines i 9 € 2/11

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] El juego de Ripper
ISABEL ALLENDE
Plaza & Janés
478 pàgines i 22,90 € 2/5

[ 2 ] Mi hombre. Confesión
JODI ELLEN MALPAS
Planeta
592 pàgines i 17 € 1/2

[ 3 ] La ladrona de libros
MARKUS ZUSAK
DeBolsillo
544 pàgines i 9,95 € 3/4

[ 4 ] 14
JEAN ECHENOZ
Anagrama
104 pàgines i 12,90 € 4/20

[ 5 ] Legado en los huesos
DOLORES REDONDO
Destino
554 pàgines i 18,50 € 6/11

[ 1 ] La jungla de los listos
MIGUEL ÁNGEL REVILLA
Espasa
238 pàgines i 19,90 € 1/5

[ 2 ] La utilidad de lo inútil
NUCCIO ORDINE
Acantilado
176 pàgines i 9,50 € 3/11

[ 3 ] Yo fui a EGB
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ
Plaza & Janés
256 pàgines i 18,90 € 2/13

[ 4] No estamos locos
EL GRAN WYOMING
Planeta
304 pàgines i 17,50 € 4/10

[ 5 ] Comer sin miedo
J.M. MULET
Destino
262 pàgines i 17,50 € -/3

D’en Cobi a l’estelada, on s’allar-
ga l’“etern empat entre voler i po-
der” en el cor d’un país que viu “el
moment de més agitació nacional,
i això passa quan la societat és més
plural que mai”. I segona: unes
Conclusions (a la carta) segons les
preferències polítiques de cada
lector. Per exemple, als del PP els
regala que “ja en temps dels ro-
mans, Espanya era una única na-
ció que s’identificava amb la fúria
i amb un únic idioma: el preespa-
nyol (així és com ara anomenem el
llatí, oi que mola?)”.
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