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Margarita Orfila i Miguel
Ángel Cau (coordinadors),
Les ciutats romanes del llevant
peninsular i les Illes Balears.
Pòrtic. Barcelona, 2004.

M argarita Orfila, cate-
dràtica d’arqueolo-
gia a la Universitat

de Granada, i Miguel Ángel
Cau, professor de la Institu-
ció Catalana de Recerca i
Estudis Avançats, coordinen
aquest volum que presenta
una síntesi de l’estat actual
de coneixements sobre les
ciutats romanes de les Illes
Balears i de la Hispania me-
diterrània.

L’obra, que sorgeix de la
recopilació de les contribu-
cions presentades en el curs
de la Universitat Internacio-
nal de Menorca Illa del Rei
celebrat a Maó el setembre
del 2001, està estructurada
en dues parts. La primera
està dedicada a revisar l’ur-
banisme i l’arquitectura ci-
vil de l’arc mediterrani pe-
ninsular, des de la ciutat
romana d’Empúries fins a
Cartago Nova. En la segona
part es repassa el procés de
municipalització romana de
les Balears i es destaca el
paper rellevant de la ciutat
romana de Pollentia, l’actu-
al Alcúdia.

Les informacions sobre les
troballes més recents en els
nuclis romans de Palma, Ei-
vissa, Maó i Ciutadella aca-
ben de documentar el pro-
cés de romanització a les
illes Balears. X.F.

Raul Zelik, Venezuela más
allá de Chávez. Crónicas sobre

el proceso bolivariano.
Virus Editorial.

Barcelona, 2004.

L’ any 1998 Hugo Chá-
vez aconseguia amb
el 56,5% dels vots la

presidència de Veneçuela.
La seva victòria culminava
l’ascens del moviment po-
pular que havia sorgit en
reacció a la dura crisi que
Veneçuela havia patit des de
mitjans dels anys 80. Des de
llavors, la societat veneçola-
na viu una etapa de profun-
des transformacions políti-
ques i econòmiques que
Raul Zelik recull a Venezuela
más allá de Chávez.

L’obra, que no dissimula
les seves simpaties per la
Revolució Bolivariana, trac-
ta de reflectir com es viu el
procés des de la perspectiva
de les classes populars que
donen suport al govern
d’Hugo Chávez. L’autor des-
criu la implicació dels mo-
viments de base en un pro-
cés en què ben sovint tot
sembla girar al voltant de la
figura del president Chávez.
Zelik descriu de primera mà
des de la participació popu-
lar en les campanyes d’alfa-
betització i salut fins a la
lluita dels camperols sense
terra per l’aplicació de la
reforma agrària. X.F.
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El novel·lista Alexander McCall Smith

Mma Ramotswe té
corda per a estona

N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Alexander McCall Smith.
Lliçons per a noies guapes.

Traducció de Maria Roura. La

Campana. Barcelona, 2004.

E
ls lectors catalans ja
comencen a conèixer
les peripècies de
Mma Ramotswe, la
simpàtica i grassa

detectiva de Gaborone, propi-
etària de la Primera Agència
de Dones Detectives de Bots-
wana, promesa en matrimoni
al senyor J.L.B. Matekoni, fla-
mant mare adoptiva de dos
nens boiximans, la Motholeli i
el seu germà, i devota de Sir
Seretse Khama, gran estadista
i primer president de Botswa-
na. Amb només dues novel·les,
La primera agència de dones de-
tectives i Llàgrimes de girafa, els
carrers de Gaborone, els pai-
satges desolats del Kalahari,
els costums socials i normes de
cortesia dels batswana i els pe-
tits (o grans) problemes del dia
a dia dels habitants d’aquest
país africà s’han fet tan fami-
liars per als lectors com si hi
haguessin estat vivint durant
uns quants anys. Superada la
sorpresa de l’exotisme, ha ar-
ribat, doncs, el moment de fer
créixer els personatges, i en es-
pecial alguns dels secundaris
que fins ara han fet essencial-
ment de sparring de la protago-
nista, com Mma Makutsi, la
seva secretària ajudant de de-
tectiva, i els dos aprenents de
Tlokweng Road Speedy Motors,
el taller mecànic propietat del

senyor J.L.B. Matekoni. Això és
el que es trobaran en aquestes
Lliçons per a noies guapes, tercer
volum de les aventures de Mma
Ramotswe, en el qual les peti-
tes complicacions de la vida
quotidiana dels personatges
primen sobre els casos crimi-

nals.
I és que l’autor és gat vell i

sap que no es pot construir
una saga policíaca només amb
petits casos com ara descobrir
amb qui enganya un marit la
seva dona i si l’home que diu
que és el pare d’una altra dona

ho és de debò. També cal bastir
els personatges principals, do-
tar-los de passat, aspiracions,
manies i –per què no?– de-
pressions. I després mostrar al
lector occidental com s’ho fan
per resoldre les petites enso-
pegades de la vida. I cal dir que
en això el senyor McCall Smith
hi té la mà trencada (o potser
hauríem de dir que les seves
criatures són tan espavilades
que li aplanen el camí) i el
lector desfila entremig dels
preparatius per a un concurs
de bellesa que valora més la
moral que l’estètica amb la
mateixa lleugeresa com ho fa
entre els membres d’una fa-
mília benestant sobre els quals
plana el perill d’un enverina-
ment massiu o com descobreix
les eficients habilitats organit-
zatives i empresarials de Mma
Makutsi (que se’ns presenta
tan hàbil a localitzar una noia
guapa i bona de debò com a
amansir els dos aprenents del
taller mecànic).

LA GRÀCIA DE LA NOVEL·LA
És justament en aquest seguit
de situacions quotidianes on
està la gràcia d’aquesta nova
entrega. Si les Lliçons per a noies
guapes hagués estat un com-
pendi de petits casos (com era
el primer llibre de la sèrie) o
una barreja subtil entre casos
criminals i la progressiva in-
troducció en la vida dels per-
sonatges (com passava al se-
gon), potser el lector se n’hau-
ria cansat de seguida. Però
McCall Smith tomba la truita i
dosifica tan bé el seu tercer
volum –triant només tres in-
vestigacions concretes i dedi-
cant la resta de pàgines a
aprofundir en les vivències
dels protagonistes– que el
lector s’hi enganxa i queda tan
fascinat pel que li expliquen
que oblida que ha començat la
lectura amb la intenció de dis-
frutar d’un bon assortiment de
fets criminals. Mentre el se-
nyor McCall Smith continuï
per aquesta línia, la Primera
Agència de Dones Detectives i
tots els que hi estan implicats
tenen corda per a estona.

Busy Louie
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Loïc Wacquant, Cos i ànima.
Quaderns etnogràfics d’un

aprenent de boxejador.
Traducció de M. Rosa

Vallribera. Edicions de 1984.

Barcelona, 2004.

D
urant tres anys el
sociòleg francès Loïc
Wacquant, profes-
sor a la Universitat
de Berkeley i inves-

tigador del Centre de Sociologia
Europea del Collège de France,
va conviure dia a dia amb els
boxejadors amateurs i professio-
nals d’un gimnàs de Chicago. El
seu no va ser tan sols un minu-
ciós exercici d’observació del
que succeïa en el gym, sinó, so-
bretot, una absoluta inserció en
el món de la boxa que va acabar
fent de Wacquant un membre
més del Woodlawn Boys Club
de Chicago.

La intenció inicial de Busy
Louie, com l’anomenaven els

seus companys del gym, no
passava, tanmateix, per disse-
car el món pugilístic, sinó que
prenia la sala de boxa com una
finestra des d’on poder obser-
var el comportament dels joves
d’un barri del gueto negre de
Chicago. Només després de
setze mesos de convivència en
el Boys Club, Wacquant va de-
cidir, amb l’aval dels interes-
sats, fer de l’ofici de boxejador
l’objecte d’un estudi complet
que Edicions de 1984 ha tingut
l’encert de publicar en traduc-
ció al català.

OBSERVACIONS I COMENTARIS
Cos i ànima, que reprèn el títol de
la pel·lícula que Robert Rossen
dedicava el 1947 al món de la
boxa, parteix de les observaci-
ons i comentaris que Wacquant

va anotar en el seu diari de
camp. De tot plegat n’ha sortit
una narració àgil, argumentada
i reflexiva, però que, a la vegada,
també és un notable relat que
ha estat qualificat de sociologia
en suspens. El francès ha sabut
trobar el punt mitjà entre nar-
rativa i sociologia fins a cons-
truir una obra notable en la lí-
nia que, per exemple, Nigel
Barley va saber oferir a principis
dels 80 amb L’antropòleg innocent.

La de Wacquant ha estat una
mirada gairebé militant al món
de la boxa que defuig el discurs
moralitzador que tantes vega-
des hem llegit de mans d’un
observador extern. En el text
que obre el volum, l’autor des-
criu les relacions que s’establei-
xen entre el carrer i el ring i
examina la trama de relacions

socials i simbòliques que s’esta-
bleixen al voltant de la sala
d’entrenament.

L’autor també insisteix en
l’aprenentatge col·lectiu d’a-
quest esport notòriament indi-
vidual i reflexiona sobre la par-
ticular educació del cos que
comporta la boxa.

POROSITAT NARRATIVA
La densitat teòrica d’aquest
primer text deixa pas a la po-
rositat narrativa dels capítols
posteriors, en què Wacquant
descriu un dia de trobada de
boxa en una discoteca d’un
barri obrer del South Side de
Chicago i el seu debut en el
món de la boxa en l’edició del
1990 dels Chicago Golden
Gloves. La teoria deixa pas en
aquestes planes a un trepidant
reportatge que retrata amb
exactitud les actituds i els ges-
tos que fan del món de la boxa
una pràctica singular que Loïc
Wacquant descriu brillant-
ment en aquesta obra a mig
camí de la sociologia, l’etno-
grafia i el relat.


