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Mataró. 1885. Antoni Gaudí 
inicia la construcció d’una 
fàbrica per a la Cooperati-

va Obrera Mataronense per en-
càrrec de Salvador Pagès, amic seu 
d’infantesa. A través d’ell comen-
ça a freqüentar els Moreu, on avi-
at esdevé un més de la família. 
Gaudí comença a tenir un nom: ja 
ha construït la Casa Vicens i ja ha 
rebut l’encàrrec de la Sagrada Fa-
mília. Els Moreu tenen tres filles 
–Pepeta, Magdalena, Agustina– i 
un noi, el petit i hereu –Josep Ma-
ria–. Són gent benestant, liberals. 
Al saló de la casa es parla de tot. La 
Pepeta és la filla gran, alta, culta i 
desimbolta. Té 28 anys. Gaudí en 
té cinc més i aviat s’hi sent atret. 

Però la Pepeta té un passat. El 
1875, amb només 17 anys, s’ena-
mora bojament d’un aventurer, 
Josep Palau: capitost carlí, mari-
ner, que ha fet les Amèriques i és 
força més gran que ella. Ningú sap 
ben bé d’on ha sortit. La Pepeta no 
atén a raons. El pare Moreu, bon-
homiós, va acabar accedint que 
s’hi casi i prepara un dot de 3.000 
duros, amb els quals Josep Palau 
compra un falutx per dedicar-se al 
comerç de cabotatge amb el nord 
d’Àfrica. Ella s’hi embarca. Fins 
que, amb 22 anys, quan confessa al 
marit que espera un fill, ell l’aban-
dona al port d’Orà sense ni un du-
ro. Retorna a casa amb penes i tre-
balls, on neix el nen, que mor de 
diftèria als tres anys. En paral·lel, 
la Pepeta engega un llarg procés 
per obtenir la nul·litat matrimoni-
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al, que li és concedida quan es des-
cobreix que ell era bígam. 

Tot això, i molt més, és el que 
explica el llibre Pepeta Moreu, el 
gran amor impossible de Gaudí 
(Duxlem), de l’historiador, polític 
i home d’acció Agustí Soler, pa-
rent llunyà de la Pepeta, que s’aca-
baria casant dues vegades més. Pe-
rò no amb Gaudí. Tornem a Mata-
ró. Ara som al 1889. El Tribunal 

Eclesiàstic ha alliberat la Pepeta 
del seu vincle amb Palau. Torna a 
ser lliure. I Gaudí, que aleshores té 
37 anys, se li declara i rep carabas-
ses. Amb la negativa, ell no torna-
rà a posar els peus mai més a la ca-
sa dels Moreu ni a Mataró. Es de-
dicarà en cos i ànima a la seva obra, 
especialment a la Sagrada Família. 

L’atzar, però, farà que acabin vi-
vint a prop l’un de l’altre, tot i que 
ja no es veuran. Gaudí mor el 1926 
a Barcelona, atropellat per un 
tramvia. I la Pepeta, el 1938, a Sit-
ges, on s’havia refugiat per la guer-
ra. Tenia 81 anys i moria pocs me-
sos després de perdre el seu tercer 
marit i una filla, la Teresa (era el 
quart fill que perdia en la vida).✒
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La Pepeta, amor 
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La guerra a mort entre un imperi 
alienígena i un daci del segle V  

La història del protagonista de 
X-O Manowar és radicalment 
comiquera, una trama d’aque-

lles que fan embogir el sector més 
friqui de les vinyetes. Aric no és el tí-
pic heroi, sinó un guerrer daci del se-
gle V que va ser segrestat per una ra-
ça alienígena quan lluitava contra 
l’Imperi Romà. Segles després, acon-
segueix alliberar-se dels seus tortu-
radors i tornar a la Terra amb l’arma 
més poderosa de l’Univers, una ar-
madura de tecnologia extraterres-
tre. Com es veu, els autors de la sèrie 
aposten per un còmic de gènere sen-
se complexos, que defuig qualsevol 
temptació de realisme per oferir una 
entretinguda barreja de ciència-fic-
ció i relat heroic de cavallers. Aric, 
però, no és un personatge nou, sinó 
l’epicentre del renaixement als EUA 
de l’editorial Valiant, fundada a fi-

nals dels anys vuitanta per, entre 
d’altres, el polèmic Jim Shooter, ex 
editor en cap de la Marvel a l’època 
d’or en què triomfaven autors com 
Chris Claremont, John Byrne i Wal-
ter Simonson, i començaven a do-
nar-se a conèixer enfants terribles 
com Frank Miller. El 2012 l’editori-
al va recuperar els personatges em-
blemàtics dels seus inicis, i col·lecci-
ons com X-O Manowar van tenir un 
èxit comercial i de crítica immediats 
per la seva agilitat narrativa i per la 
qualitat dels dibuixos. I de totes les 
noves capçaleres de Valiant, aquesta 
bomba contra l’avorriment és sens 
dubte la més recomanable.✒
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Wonder 
RR.J. PALACIO 
La Campana 
420 pàgines i 14 €                1/93 

 
[ 2 ] No està escrit... 
JOHN GREEN 
Fanbooks 
350 pàgines i 12,95 €            2/6 

 
[ 3 ] L’analfabeta que va... 
JONAS JONASSON 
La Campana 
398 pàgines i 19,95 €          3/18 

 
[ 4 ] Un estiu a l’Empordà 
MÀRIUS CAROL 
Columna 
238 pàgines i 19,95 €            4/4 

 
[ 5 ] Primavera, estiu... 
MARTA ROJALS 
RBA - La Magrana 
368 pàgines i 20 €             9/177

[ 1 ] Aferrada a la vida 
GIOVANNA VALLS GALFETTI 
RBA-La Magrana 
256 pàgines i 17 €                  2/4 

 
[ 2 ] Un dia qualsevol 
TATIANA SISQUELLA 
Columna 
214 pàgines i 14,90 €             1/4 

 
[ 3 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 
320 pàgines i 15,90 €          3/16 

 
[ 4 ] Si Beethoven pogués... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 
224 pàgines i 18,90 €          5/17 

 
[ 5 ] Tranquils i atents... 
ELINE SNEL 
Kairós 
138 pàgines i 19,50 €          4/55

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Bajo la misma estrella 
JOHN GREEN 
Nube de tinta 
304 pàgines i 12,95 €          1/33 

 
[ 2 ] Mi hermana Elba... 
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 
204 pàgines i 12 €                -/98 

 
[ 3 ] La lección de August 
R.J. PALACIO 
Nube de tinta 
416 pàgines i 14,95 €             3/5 

 
[ 4 ] Nos vemos allá arriba 
PIERRE LEMAITRE 
Salamandra 
440 pàgines i 20 €                 7/8 

 
[ 5 ] La analfabeta que... 
JONAS JONASSON 
Salamandra 
412 pàgines i 19 €                  -/18

[ 1 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 
192 pàgines i 19,90 €             1/6 

 
[ 2 ] Las siete cajas 
DORY SONTHEIMER 
Circe 
312 pàgines i 19 €                   3/6 

 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 
208 pàgines i 13,90 €         8/55 

 
[ 4] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 
256 pàgines i 18,90 €         2/35 

 
[ 5 ] La tercera república 
ALBERTO GARZÓN ESPINOSA 
Península 
230 pàgines i 15,90 €             -/5


