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aume Torrent proposa la representa-
ció de la tragicomèdia de la vida a tra-
vés de situacions o moments viscuts en

primera persona. Converteix la societat en
protagonista i tota la seva quotidianitat en
matèria narrable. De manera que suggereix
al lector una desfamiliarització de tot allò
que l’envolta, de la seva habitud. El nar-
rador observa la realitat i ens sugge-
reix mirar-la per descobrir-hi ares-
tes no previstes i també velluts in-
esperats. Un bon exemple és la
seva definició de l’Empordà com
una gran ciutat a l’article L’Em-
pordà, la ciutat dispersa. Qui
pensaria en les comarques
empordaneses en termes de
gran urbs? Però, en realitat,
no és així com funcionem els
que hi vivim? Movent-nos
de Llampaies a Figueres i de
Figueres a Camallera com
si passéssim d’un barri a un
altre? O la història Jo també
jugava al carrer, en què,
rememorant la seva in-
fantesa al barri de Gràcia de
Barcelona, també ens fa
entendre que aquells jocs
infantils d’aquells anys enca-
ra són possibles avui dia a
l’Empordà.

La seva proposta literària
parteix, doncs, de l’observació
en el sentit que li donà Heidegger,
de poder veure una situació i no es-
tar captant allò que és realment im-
portant, de manera que cal recórrer,
no només a veure allò que en aparença
s’està representant, sinó a, necessàriament,
anar més enllà per tal d’aprehendre un signi-
ficat més profund. Heidegger indicava que es
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pot veure, però al mateix temps es pot no es-
tar captant allò que realment es vol dir i està

en joc; a més a més de la vista, cal entendre i
conservar-ho. És a dir que “pensar és

veure i entendre”. A l’article La pri-
mera mort del meu avi ens fa veure i

entendre que tota situació, per
inversemblant que pugui sem-

blar, pot tenir una explicació
coherent, però que cal saber
esperar i estar oberts a rebre

aquesta explicació. I igual-
ment succeeix a Tothom
s’equivoca, en què veiem un
escenari de l’actualitat, en
què els errors tenen certes
conseqüències, posat en
paral·lel amb una situació
de fa molts anys amb con-
seqüències similars, fent-
nos entendre que la situa-

ció política actual no dista
tant d’aquella d’un passat
no gaire remot.
Estofat de Vacunin és una

excel·lent recepta per treba-
llar el sentit crític del lector i
posar a prova la seva capaci-

tat de riure i riure-se’n. Ens
proposa utilitzar una sèrie
d’ingredients del nostre món
quotidià amb un resultat bri-

llant en què es mesclen l’obser-
vació aguda de l’entorn imme-

diat, els records d’infantesa i pas-
satges familiars, l’anàlisi crítica de la

política, la cultura i l’economia i una
visió perspicaç, lúcida i refinada del món

actual. Es tracta d’una obra salpebrada al
punt, imprescindible com a mostra clara de
la necessitat que tenim avui en dia de practicar
el pensament crític amb sentit de l’humor. ❋
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Una vista aèria de la meteorologia
uè tenen en comú un meteoròleg,
les previsions del qual són seguides
diàriament per centenars de milers

de persones, i un comandant d’un Airbus
A320 afeccionat a la fotografia aèria? Sens
dubte, la passió per observar, analitzar i
comprendre el cel i els fenòmens que s’hi
produeixen. Fruit d’aquesta passió i de la se-
va indiscutible expertesa, Francesc Mauri i
Jordi Martín ens ofereixen El temps vist des
del cel, un llibre profusament il·lustrat amb
grans fotografies d’una qualitat excel·lent
que conté també els textos justos i necessaris
per introduir-nos en els secrets de la meteo-
rologia d’una manera diferent, des de la
perspectiva d’un pilot. Mauri, un dels ros-
tres més coneguts de les prediccions meteo-

Q rològiques de Televisió de Cata-
lunya, és membre del consell as-
sessor del Servei Meteorològic
de Catalunya i Martín és un pi-
lot expert en la influència del
temps en el món aeronàutic que
ha guanyat diversos premis de
fotografia.

El llibre il·lustra i descriu els
fenòmens meteorològics amb
comentaris i anècdotes d’un
pilot que ens explica com afec-
ten aquests fenòmens quan es va
dins d’ un avió. Sabeu, per
exemple, quin és l’origen de les
turbulències? Que la persis-
tència de l’estela dels avions de-

pèn de la humitat de l’aire? Que
no totes les boires són iguals, te-
nen orígens diversos i poden
afectar de diferent manera el
trànsit aeri? O que les cartes me-
teorològiques que utilitzen els
pilots contenen, entre moltes al-
tres dades, avisos sobre la pre-
sència de cendres volcàniques?
Un llibre per gaudir visualment,
amb explicacions planeres i di-
vertides que canviaran la nostra
manera de mirar el cel i que
probablement ens mantindran
enganxats a les petites finestre-
tes dels avions les properes vega-
des que volem. ❋
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