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Dues 
Barcelones
Aquest dimecres va haver-hi doble 
presentació a la llibreria Jaimes de 
Barcelona. Es tracta de La ciutat cap-
tiva 1714-1860 i La ciutat expansiva 
1860-1900, de Ròmul Brotons, a càr-
rec del periodista David Guzmán i 
l’editora Elisenda Albertí. Fets en co-
edició amb l’Ajuntament de Barcelo-
na, llibres com aquests ens acosten a 
la normalitat. I la normalitat, pel que 
fa a publicacions d’aquesta mena, és 
aspirar simplement a tenir el mateix 
que més o menys tenen altres grans 
capitals del món com París, Londres 
o Nova York. L’aproximació és molt 
seriosa alhora que divulgativa, plena 
de mapes, esquemes i reproduccions. 
És un esforç important de l’autor, que 
també firma com a responsable de la 
maqueta, el disseny, els gràfics i les 
il·lustracions. El més interessant de 
les presentacions acostuma a ser la 
participació del públic. En aquest cas, 
tenint en compte que el tema de l’ac-
te era Barcelona, va suscitar unes 
quantes preguntes força interes-
sants, sobretot les que afectaven el 
nomenclàtor de la ciutat. Els noms 
dels carrers de les nostres ciutats són 
part de la seva ànima. Sigui en un sen-
tit o en l’altre. Els noms dels carrers 
més incomprensibles i horrorosos, 
amb el pas d’un parell de generacions, 
ja són assumits espontàniament. 

ELS CARRERS,  
QÜESTIÓ DE NOMS 

A part del cas dels noms duplicats, 
provocat per l’absorció dels pobles del 
pla de Barcelona, l’autor va manifes-
tar que no era gaire partidari de bate-
jar els carrers basant-se només en el 
simbolisme. Opinava que si els noms 
dels carrers eren neutres, tampoc no 
passava res. La prova era la normali-
tat i l’abundància, a Barcelona, com a 
qualsevol altra ciutat, dels carrers 
amb noms simplement descriptius: 
carrer de l’Església, carrer de la Font, 
carrer Gran, carrer del Mercat, etc. 
que passaven de generació en genera-
ció, i que perduraven com a noms po-
pulars fins i tot en cas de canvi per ra-
ons socials, administratives o políti-
ques. Va esmentar el cas de l’antiga 
plaça del Mercat de Sants, que quan 
l’antic municipi es va incorporar a 
Barcelona, per evitar la duplicació, va 
ser rebatejada amb el nom de plaça 
d’Osca (que és el que manté en l’actu-
alitat). Segons ell, no hi havia cap raó 
per denominar així l’antiga plaça, ja 
que Osca no té res a veure amb Sants. 
Recomanem especialment aquests 
dos volums, que abracen dos períodes 
bàsics de la història de Barcelona.✒
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

La Butxaca reedita 
una novel·la de ma-

duresa de Baltasar Por-
cel. Sota l’ombra fan-
tàstica i fantasmal d’un 
oncle literari, Baltasar 
Guillem de les Cases 
Velles, apareix un pai-
satge atàvic per on des-
filen personatges tur-
mentats per les passi-
ons o abassegats per la 
difícil tasca de viure.

El cor del 
senglar 
BALTASAR PORCEL 
La Butxaca
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És lògic que, en les 
memòries d’un 
escriptor, hi haja 
un episodi inelu-
dible: el moment 
exacte en què va 
descobrir la com-

plexa emoció de la lectura. Aquest 
descobriment, en Les fantasies del 
nàufrag, té lloc quan l’infant avorrit 
que és Pep Albanell obre un dia les 
primeres pàgines de Robinson Cru-
soe. El petit Albanell havia nascut a 
Vic, però la família segueix el pare 
fins a l’Alt Urgell perquè la compa-
nyia d’assegurances on treballa l’hi 
destina. Som en el món “sòpit i gris” 
dels anys 50 i l’empresa té un nom 
rotund i molt adequat a l’època: La 
Verdadera Unión Española. Albanell 
pateix el que ara anomenaríem bu-
llying a la seua escola. La família és 
d’orígens modestos; el pare va lluitar 
amb la República. En el món on ha de 
créixer, Albanell només troba una es-
cletxa acceptable en aquelles pàgines 
que conten la història d’un tipus que 

El sentit 
del viatge

sobreviu en una illa deserta. “Abans 
de saber que era un nàufrag, ja me’n 
sentia”, diu el futur escriptor. I és ai-
xí, ofegant-se i ressuscitant en la lec-
tura, com un xiquet que ho té tot en 
contra aconsegueix donar un sentit 
profund a les coses que l’envolten. 

 Aquest moment inaugural ha de 
resultar tremendament familiar per 
a molts lectors d’una certa edat. Qui 
ha crescut en una casa sense llibres 
–jo mateix– té gravat en foc a l’àni-
ma aquell dia que, en una escola o 
una biblioteca pública, va seure en 
una butaca i es va sentir un noble 
corsari amb una espasa a la mà a dalt 
del pont d’un temible vaixell. Com 
Albanell, molts vam arribar a la lec-
tura fugint del tedi i de l’absurd d’un 
món construït sense el nostre con-
sentiment. Tot estava programat 
perquè els llibres foren l’objecte es-
trany que ara són per a tanta gent 
–tants infants–, però, per alguna 
mena de xamba inescrutable, els fé-
rem nostres. I ja no ens abandona-
ren mai més. 

 Després del primer naufragi 
en vindrien d’altres. El corsari 
negre, per exemple, perquè Sal-
gari ha fet més que Shakespeare 
en favor de la literatura univer-
sal, en el seu terreny. I després 
Walter Scott, barrejat amb 
Rudyard Kipling i Zane Grey en 
una estranya amalgama promís-
cua amb Joseph Conrad. I Mi-
quel Strogoff, el correu del tsar 
excel·lint com la petita joia des-
vetlladora de consciències ator-
dides que sempre ha sigut. 

Una troballa única i màgica  
La complicitat d’un llibreter 
amic va fornint el jove lector 
amb un petit catàleg de títols, la 
seua primera biblioteca. Al prin-
cipi, demana que tinguen relació 
amb naufragis. Més tard, la visió 
s’eixampla. I a la lectura li 
 segueix, com un procés inexora-
ble, la necessitat de l’escriptura. 
La mort del llibreter fa que el 
narrador confie les seues inqui-
etuds a la bibliotecària del poble. 
Mentrestant, ha descobert la 
llengua catalana amb la col·lec-
ció dels Patufet de l’avi. La bibli-
otecària, arriscadament ama-
tent, dobla l’aposta: El sots ferés-
tecs de Raimon Casellas. I des-
prés Víctor Català i Prudenci 
Bertrana i... 

 El món, per a aquell infant as-
saltat al pati per congèneres cru-
els i pastorejat dins l’aula per 
mestres decebedors, ja ha fet un 
tomb irreversible. I Les fantasi-
es del nàufrag és, per damunt de 
qualsevol altra cosa, la crònica 
d’aquesta troballa vital única i 
màgica. Amb tot això, Albanell ha 
bastit unes memòries entranya-
bles, sense grans aspiracions es-
tilístiques però tocades per la vi-
vacitat de l’autenticitat, un relat 
emotiu que bressola suaument el 
lector i el fa sentir en sabatilles 
d’anar per casa. 

Ara que hi ha tants escriptors 
convençuts que es pot escriure 
sense haver llegit prèviament, 
 Albanell ens recorda l’ordre 
exacte dels factors. I una mora-
litat torbadora: per arribar a bon 
port, cal naufragar. És el sentit 
del  viatge.✒
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L’historiador Ángel 
Viñas estudia di-

versos aspectes contro-
vertits del dictador 
Francisco Franco: a La 
otra cara del Caudillo ex-
plica el nazisme de Fran-
co, el seu compromís 
amb Hitler i el fosc ori-
gen de la fortuna del dic-
tador, que va acumular 
durant la Guerra Civil i la 
 primera postguerra.

La otra cara 
del Caudillo 
ÁNGEL VIÑAS 
Crítica
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Patterson és un dels 
autors més prolífics 

de l’actualitat: en quatre 
dècades de trajectòria ha 
publicat 150 títols, dels 
quals ha venut més de 
300 milions d’exem-
plars. Una de les seves 
sèries és la que protago-
nitza Jamie Grimm, que 
a Em pixo del tot vol gua-
nyar el concurs de millor 
humorista júnior. 

Em pixo  
del tot 
JAMES PATTERSON 
Estrella polar
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