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El llibre que comento avui, Barce-
lona pròxima, és una sorpresa. 
Per diferents raons. És un llibre 

d’un enginyer amb vocació de filòsof 
i d’escriptor que fa una radiografia de 
les idees amb què s’ha construït Bar-
celona. És, també, un llibre instituci-
onal, publicat per l’Ajuntament, que 
no expressa, però, una posició oficial: 
no és avorrida propaganda. És, a més, 
un llibre que enganxa gràcies a una 
hàbil combinació de memòria perso-
nal i l’assaig especulatiu, un híbrid 
tècnico-literari. Conté, de passada, 
molta informació –i opinió– sobre 
com s’ha fet i pensat la ciutat (i les ciu-
tats del món) en l’últim segle i mig, 
des de Cerdà fins avui. Dona moltes 
claus –urbanístiques, tecnològiques, 
històriques, ideològiques– per enten-
dre el present i imaginar el futur. I és, 
finalment, un llibre que es vol fer en-
tendre, com un gran reportatge peri-
odístic escrit en primera persona. 

I qui és aquesta persona? Algú ben 
conegut en els àmbits tècnics i ben 
desconegut pel gran públic: Andreu 
Ulied. Curiosament, al llibre no hi 
consta cap apunt biogràfic de l’autor. 
No sabem ni l’any que va néixer. El 
lector haurà de descobrir qui és a tra-
vés de les confidències que va deixant 
caure al llarg de les més de 300 pàgi-
nes de l’obra, que té molta cosa d’au-
tobiografia personal i intel·lectual, i 
de retrat generacional. Si al seu an-
terior llibre, La ciutat infinita, dona-
va veu als barcelonins, ara és ell qui 
parla, qui aboca el bagatge professi-
onal d’algú que s’ha dedicat, i es de-
dica, a ajudar a construir ciutats. Nas-

cut al barri de Sant Andreu, on la seva 
mare encara regenta una farmàcia, és 
doctor a la UPC i màster en urbanis-
me a Harvard. El seu estudi MCRIT 
assessora organismes internacionals, 
empreses, ciutats i governs de tot el 
món, de la Xina a l’Índia, passant pel 
nord de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina, el 
Carib i, esclar, Europa. 

Ulied s’acompanya de tants pensa-
dors, de tants referents, que a vegades 
no saps què pensa ell. Busca la sín-
tesi creativa. No es casa del 
tot amb ningú. Demostra 
el gust pel combat d’ide-
es. Reivindica per als 
tècnics, en tot cas, l’im-
peratiu ètic kantià de 
pensar en termes polí-
tics i morals abans d’ac-
tuar. Ha llegit Heidegger 
i Arendt, Jane Jacobs i 
Richard Sennet, Joan Mara-
gall i Pere Quart, Byiung Chul Han 
i Rubert de Ventós. Ha treballat amb 
Albert Serratosa sense deixar d’admi-
rar Oriol Bohigas, ha col·laborat amb 
Jordi Borja, Oriol Nel·lo, Joan Anto-
ni Solans, Vicente Guallart, Antoni 
Vives, Salvador Rueda, Pere Macias... 
Es va criar en un barri popular a prin-
cipis dels 60, quan els carrers es co-
mençaven a asfaltar, i viu a la Vila 
Olímpica amb la seva parella de sem-
pre, la Marite, porto-riquenya. Ell 
mateix és la imatge viva de la trans-
formació, obertura i progrés de la 
Barcelona de la segona meitat del XX. 

I quina és la seva Barcelona pre-
ferida? Al llibre, Cerdà és omnipre-
sent: el tècnic brillant, obsessiu, que 

va pensar i va executar, que va cre-
ar. Bohigas, tan poc cerdanià, és el 
segon referent: també va pensar i 
executar. (És molt interessant veu-
re com Bohigas s’agafa a la tendèn-
cia neoliberal dels 80 segons la 
qual no cal planificar a gran escala 
–Thatcher va clausurar l’àrea me-
tropolitana de Londres– per exercir 
amb mans lliures, sense enginyers 
ni advocats ni veïns que el destor-
bin, el seu despotisme il·lustrat 

d’un urbanisme fet projecte 
a projecte.) A Porcioles, 

Ulied en part li perdona 
la vida, però només en 
part. I d’alguna manera 
ens queda la impressió 
que tot el que ha vingut 

després de Maragall ha 
quedat a mitges, sense 

prou impuls. 
El llibre el va començar a 

escriure en el moment en què se ce-
lebrava el 25è aniversari dels Jocs de 
Barcelona 92 i al cap d’un mes va re-
bre la sotragada de l’atemptat de la 
Rambla. Però tant l’èxit olímpic com 
el drama jihadista condueixen a un 
mateix final: l’elogi de la ciutat com 
un espai de reconeixement de l’altre, 
com un lloc de convivència en la di-
versitat. No és casualitat, doncs, que 
l’autor acabi amb una referència a 
Rubert de Ventós, el filòsof barcelo-
ní que des de la seva creativa subjec-
tivitat sempre ha buscat despren-
dre’s de les idees rebudes i els preju-
dicis, l’autor que ha fet compatible 
identitat i cosmopolitisme. Val la pe-
na llegir la Barcelona d’Ulied.! 

Amb quines idees 
s’ha construït 
Barcelona?

MARC ROVIRA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Fer un flac favor 
o fer un mal servei

Hacer un flaco favor és una ex-
pressió idiomàtica: el seu 
sentit no es desprèn de les pa-

raules que la formen –no vol dir fer 
un favor petit– sinó que està codificat 
i cal aprendre’l. Qui (es) fa un flac fa-
vor (s’)intenta ajudar i (es) perjudi-
ca. I en català és un calc perquè no 
apareix als diccionaris i els parlants 
més sensibles no la senten genuïna. 
L’única excepció és el Diccionari des-
criptiu (DDLC), que no pretén pres-
criure i només en recull un exemple 
de Francesc Vallverdú, del 1968, en 
la variant fer un flac servei.  

Els lingüistes del Parlament, 
que topen dia sí dia també amb 
flacs favors, adverteixen que flac té 
un ús molt més restringit que flaco. 
A més de magre, flac vol dir feble, i 
és en aquest sentit que podem dir 
que algú és flac de cames o flac de 

memòria i que podem parlar d’un 
argument flac. També és del tot ge-
nuí parlar de flac o, millor, de flaca 
en el sentit d’afició, inclinació o de-
bilitat: “La seva flaca és la lectura”, 
“El seu flac és l’alcohol”. Són tots 
usos literals i cap no anteposa l’ad-
jectiu al nom. I és que flac favor no 
és només bàrbar lèxicament, sinó 
també sintàcticament, sobretot en 
l’estructura “Flac favor es fa el Par-
lament quan perd les formes”.  

Com ho hem de dir en català? 
N’hi ha que opten per canviar no-

més l’adjectiu flac per trist, galdós, 
nefast, etc. Més que evitar el calc el 
disfressen. D’altres, anant més en-
llà, es decanten per trist servei o un 
servei ben galdós. I no falten els que 
proposen expressions tipus fer més 
mal que bé, que solen ser inviables 
en titulars de diari.  

Jo us proposo recórrer al que ja 
dèiem o diem deixant de banda el 
castellà. En una de les seves fitxes 
manuscrites Fabra ens diu que la 
paraula desservei vol dir “mal servei, 
acció que en lloc d’afavorir-nos ens 
perjudica”, i el DIEC2 manté la de-
finició intacta. No goso recomanar-
vos l’ús de desservei però sí que us 
convido a dir i escriure que “Pedro 
Sánchez ha fet un mal servei a la 
democràcia convocant eleccions”. 
Una frase genuïna i una veritat com 
un temple.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ELS NOSTRES POLÍTICS 
NO SABEN PRESCINDIR 
DELS ‘FLACS FAVORS’, 
UN BARBARISME LÈXIC 
I TAMBÉ SINTÀCTIC

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Paraules que  
tu entendràs 
XXAVIER BOSCH / Columna 
496 pàgines i 21 !                   1/8 
 
[ 2 ] El pintor d’ànimes 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
688 pàgines i 22,90 !           2/6 
 
[ 3 ] Canto jo  
i la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
400 pàgines i 22,50 !        4/20 
 
[ 4 ] La memòria de l’aigua 
MONTSE BARDERI  
Columna 
384 pàgines i 19,50 !          4/19 
 
[ 5 ] Homenatge als caiguts 
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
Rosa dels vents 
176 pàgines i 16,90 !              -/2

[ 1 ] Assaig general  
d’una revolta 
FRANCESC-MARC ÁLVARO /  Pòrtic 
224 pàgines i 17,90 !            4/3 
 
[ 2 ] Ho tornarem a fer 
JORDI CUIXART 
Ara Llibres 
64 pàgines i 9,50 !               1/12 
 
[ 3 ] Manual  
de desobediència civil 
MARK I PAUL ENGLER / Saldonar 
514 pàgines i 19,90 !              -/2 
 
[ 4 ] Follem? 
BEL OLID  
Bridge 
180 pàgines i 18 !                   3/4 
 
[ 5 ] Els bombers seran 
sempre nostres 
BOMBERS PER LA REP. / Columna 
224 pàgines i 15,90 !              -/1

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Sidi 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !             -/1 
 
[ 2 ] El pintor de almas 
ILDEFONSO FALCONES 
Plaza & Janés 
688 pàgines i 22,90 !            1/4 
 
[ 3 ] Los testamentos 
MARGARET ATWOOD 
Salamandra 
448 pàgines i 21 !                  3/2 
 
[ 4 ] La chica que  
vivió dos veces 
DAVID LAGERCRANTZ / Destino 
608 pàgines i 22,50 !           2/4 
 
[ 5 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                5/51 

[ 1 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
304 pàgines i 17 !               2/29 
 
[ 2 ] Vigilancia permanente 
EDWARD SNOWDEN 
Planeta 
448 pàgines i 20,90 !             -/1 
 
[ 3 ] El poder  
de confiar en ti 
CURRO CAÑETE/ Destino 
384 pàgines i 17,50 !           -/27 
 
[ 4 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI  
Debate 
408 pàgines i 21,90 !      4/208 
 
[ 5 ] De Cayetana a 
Cayetano 
CAYETANA MARTÍNEZ / Esfera 
310 pàgines i 22,90 !            7/3


