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Sona bé. Fugir de tota aquesta grisor, d’aquesta crisi que ens té el cor
encongit i la butxaca escurada. A més del sol, que encara és gratis,
una de les maneres més econòmiques i efectives de, momentània-
ment, deixar eixe món per viure’n d’altres és agafar un llibre.

Vàrem pensar que seria bona idea demanar a persones de disciplines
diverses quines lectures feien servir per evadir-se i, tot s’ha de dir, algunes
respostes sorprenen. N’hi ha que llegeixen diccionaris i d’altres que es

posen a estudiar manuals d’instruccions.... Tant se val. De llibres n’hi ha
per a tots els gustos —us oferim aquí una bona mostra de la diversitat de
l’oferta que s’ha publicat en els darrers mesos— i la seva utilitat va més
enllà de l’evasió. Ens obre, sobretot, portes a un millor coneixement del
món i d’un mateix. I és que, com diu Enrique Vila-Matas en l’article que
encapçala aquest especial, “el viatge de la lectura passa moltes vegades
per terrenys difícils”. Però sempre gratifica. Bona fugida i feliç Sant Jordi.

La gran evasió
VICENS GIMÉNEZ

Dijous 23 d’abril de 2009

Extra Sant Jordi



C. S.

Hi ha diferents maneres
de llegir Barcelona. La
que, en el seu personal
estil directe i combatiu,

fa Guillem Martínez és una de
molt particular, i molt real, que
l’enfronta tant amb Catalunya
com amb Espanya en una cons-
tant rebel·lia que manté al llarg
dels segles fins, ai, al final de la
Transició. Més enllà de la Rosa
de foc, la Barcelona rebelde de
Martínez ens porta per diferents
moments històrics en què la ciu-
tat s’enfronta de maneres en oca-
sions úniques a diferents tipus de
nacionalismes, dominacions i fra-
cassos. A vegades, aquesta Barce-
lona popular es creua amb la
que explica Paco Villar al curiós
llibre La ciutad dels cafés, primer
volum d’una obra, originalment
escrita en castellà, que es preveu
llarga i que abasta el període de
1750 a 1880, és a dir, el de la
introducció, una mica tardana
aquí, del costum de prendre
aquest beuratge, i de fer-ho en
establiments públics específics.

De cafès n’hi havia per als rics
i també per als pobres. D’aquests
últims en parla el mateix Villar a
la reedició del seu llibre Historia
y leyenda del Barrio Chino, que
no ha sofert cap modificació des
de la seva primera publicació, el
1996, on hi ha abundants notí-
cies de putes i criminals. També
es poden trobar històries similars

a l’edició que ha fet Francesc Ca-
nosa del recull de reportatges de
Domènec de Bellmunt, un dels
més brillants periodistes dels
anys trenta, titulat La Barcelona
pecadora. En ambdós casos hi
apareix, sobretot, la misèria, a
cops també espiritual, que porta
l’amuntegament i la manca de mi-
tjans. Dels altres, dels rics, basta
llegir el darrer treball de Lluís Per-
manyer, L’esplendor de la Bacelo-
na burgesa, per veure que efectiva-
ment hi havia als segles XIX i
XX una altra ciutat de cel·lofana
tan glamourosa com qualsevol
capital europea. Les moltes foto-
grafies en són bona prova.

Barcelona rebelde. Guillem
Martínez. Debate. 342 pàgs.
19,90 euros.
La ciutat dels cafès. Barcelo-
na 1750-1880. / Historia y le-
yenda del Barrio Chino. Paco
Villar. La Campana. 518 /
416 pàgs. 30 / 28 euros.
La Barcelona pecadora. Els re-
portatges de l’Àngel bohemi.
Domènec de Bellmunt. Acon-
travent Editors. 196 pàgs. 20
euros.
L’esplendor de la Barcelona bur-
gesa. Lluís Permanyer. Angle
Editorial. 272 pàgines. 200 foto-
grafies. 49,50 euros.

Burgesos, putes i llibertaris

La pilota no entra per atzar /
La pelota no entra por azar
FERRAN SORIANO
Ara Llibres / Leqtor
272 pàgs. 19,95 euros

Diccionari de la llengua
catalana (2 vols.)
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Edicions 62
1.676 pàgs. 39,95 euros

L’ex vicepresident del Barça
sintetitza la fórmula de l’equip
guanyador com el compromís per
l’equilibri, elevat al talent. A través
de l’explicació del canvi de rumb
en la gestió del club esportiu, dóna
unes pautes aplicables a tots els ne-
gocis i situacions quotidianes.

Antonia Mercé, coneguda com
l’Argentina, va dotar el flamenc
dels atributs estètics que van tras-
lladar-lo dels ambients taberna-
ris als escenaris mundials. Benna-
hum repassa la vida d’una de les
ballarines flamenques més in-
fluents d’Espanya.

“Els plaers són molts i gratuïts, i
sovint arriben sense buscar-los”.
Barril reflexiona sobre els petits
plaers de la vida quotidiana en
aquest llibre que reuneix 61 arti-
cles de l’autor que van ser publi-
cats a diferents diaris. Recull d’ex-
periències viscudes des de l’opti-
misme, sense ànim moralista.

Varis

Amb l’ajut de Paul Valéry, Igor
Stravinski va convertir en un dels
més clarividents assajos sobre es-
tètica musical de la segona mei-
tat del segle XX les sis lliçons
magistrals que va impartir a la
Universitat de Harvard. Els se-
crets de la creació exposats amb
claredat i un punt d’ironia.

L’artista que va revolucionar el
passat segle va estar-se els darrers
deu estius de la seva vida a Cada-
qués. Aquest assaig, a més d’una
reflexió teòrica sobre el sempre
difícil sentit del treball de Du-
champ, mira de reunir aquelles
estades relacionant-les amb les
obres que, quasibé clandestina-
ment, feia l’artista aquells anys.

Entre l’actualitat i el futur, la so-
ciologia i la política, una ficció
sobre la independència de Cata-
lunya. L’any 2037, un científic ca-
talà que viu al Canadà fa un ba-
lanç sobre Catalunya per comme-
morar els 30 anys de la seva inde-
pendència. Molts personatges són
reals i coneguts, per tal de provo-
car en el lector la il·lusió d’estar
vivint els fets en temps real.

La participació d’Adrià al tem-
ple de l’art contemporani, la Do-
cumenta de Kassel, va provocar
un enrenou que aquest llibre mi-
ra de situar en el seu context de
la mà del director de la Tate Mo-
dern i l’artista britànic Richard
Hamilton. Història d’El bulli,
plats representatius i, sobretot,
debat sobre la cuina com un art.

Història de la Nova Cançó cata-
lana a través dels seus protagonis-
tes. Vilarnau, exdirector d’Ender-
rock, repassa els anys en què la
música en català s’inventava a si
mateixa amb grups com Grup de
Folk o cantautors com Raimon.
Inclou Audiència Pública, l’únic
disc col·lectiu dels Setge Jutges.

L’autor ofereix el fil d’Ariadna
per recórrer els laberints més em-
blemàtics i recordar les seves his-
tòries. Alguns podien ser l’escena-
ri d’un joc eròtic renaixentista,
però d’altres responien a una es-
tratègia per evitar que els morts
tornessin al terreny dels vius. Un
detallat assaig per no perdre’s
dins el món del Minotaure.

L’avantatge d’aquest diccionari, a
més del preu, és que va amb dos
volums, cosa que el fa molt més
manejable. Per la resta, es podria
dir que és una mena d’edició en
butxaca de la segona edició del
diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans, que es va publicar per
primer cop el 1995 i que fa dos
anys va ser ampliat i revistat.

Són molts els lectors que espera-
ven aquest recull de les inimita-
bles cròniques que Jacinto Antón
publica a l’edició catalana d’El
PAÍS. Ara ja poden tornar a
il·lustrar-se de manera divertida
amb mítics pilots o exòtics aventu-
rers però, sobretot, amb el perso-
natge distant i irònic que ens ho
explica: el mateix periodista.

Festa al Ritz de l’alta burgesia catalana a principis de segle. / J.M.SAGARRA

Antonia Mercé: el flamenco
y la vanguardia española
NINOTCHKA D. BENNAHUM
Global Rhythm Press
280 pàgs. 22 euros

Sobre els plaers
JOAN BARRIL
Edicions 62
192 pàgs. 19,90 euros

Poètica musical
IGOR STRAVINSKI

ccent Editorial
136 pàgs. 15 euros

Duchamp en España
PILAR PARCERISAS
iruela

136 pàgs. 14,90 euros

Crònica de la independència
PATRICIA GABANCHO

ina editorial
280 pàgs. 18 euros

Menjar per pensar... l’univers
creatiu de Ferran Adrià
V. TODOLÍ / R. HAMILTON

ctar
350 pàgs. 36 euros

50 anys de la cançó
JOAQUIM VILARNAU
Cossetània
112 pàgs. 14,80 euros

El laberinto. Historia y mito
MARCOS MÉNDEZ FILESI
Alba
404 pàgs. 16 euros

Pilotos, caimanes y otras
aventuras extraordinarias
JACINTO ANTÓN
RBA
352 pàgs. 21 euros

EL PAIS, dijous 23 d’abril de 2009 EXTRA SANT JORDI / 23

Quan van despertar de la quimera de les hipoteques i
d’aquella puixança econòmica que havien cregut
eterna, quan van despertar en ple centre del terbolí
que ho arrasava tot, el llibre seguia allà. Era sorpre-
nent, res ni ningú havia aconseguit alterar-lo, ningú

l’havia mogut del lloc de sempre. Van mirar incrèduls, sem-
blava mentida. Era allà, totalment impertorbable. Anys de
barbàrie no havien pogut amb ell, i ara, a principis d’aquell
segle que havia començat amb la gran borrasca, el llibre era
allà per recordar-los o simplement informar-los, per si no
ho sabien, que la literatura parla un llenguatge diferent, no
opressor, molt diferent del de la resta de llenguatges perver-
sos que ens esclavitzen amb les seves tiranies quotidianes: el
llenguatge econòmic, polític, religiós, familiar, televisiu.

Tot això no es va esdevenir en un altre temps, sinó que
està succeint ara mateix, 23 d’abril de 2009. Sembla com si

el Cervantes que es lliura a Juan Marsé hagués obert horit-
zons i tots ara retornéssim al vell costum del bon llibre i a
recordar que aquest gran llibre sempre ha estat aquí i és la
distracció per excel·lència, perquè ens permet la il·lusió d’un
domini del temps, més enllà de les catàstrofes i crisis. Aques-
ta il·lusió ens sostreu a l’esdevenir implacable que condueix
a aquesta mort que s’amaga en els rellotges en una novel·la
de Laurence Sterne. Hereu legítim de Cervantes, Sterne va
renovar la relació de l’escriptor amb el lector, aquesta rela-
ció que darrerament sembla retornar a un primer pla, atès
que existeix la impressió que alguna cosa comença a
moure’s. En ple somni de les hipoteques i del vedell d’or de
la novel·la gòtica, es va forjar l’estúpida llegenda del lector
passiu. La caiguda del monstre està donant pas a la reapari-
ció del lector amb talent i es replantegen els termes del
contracte moral entre autor i públic. Respiren de nou els
escriptors que es desviuen per un lector actiu, per un lector
suficientment obert com per permetre en la seva ment el

dibuix d’una consciència radicalment diferent de la pròpia.
Si s’exigeix talent a un escriptor, cal exigir-lo també al

lector. Perquè no cal que ens enganyem: el viatge de la
lectura passa moltes vegades per terrenys difícils que exi-
geixen tolerància, esperit lliure, capacitat d’emoció
intel·ligent, desitjos de comprendre l’altre i d’apropar-se a
un llenguatge diferent del de les nostres tiranies quotidianes.
Com diu Vilém Vok, no és tan senzill sentir el món com el
va sentir Kafka, un món en el qual es nega el moviment i
resulta impossible fins i tot anar d’un poblat a l’altre. Les
mateixes habilitats que es necessiten per escriure es necessi-
ten per llegir. Els escriptors fallen als lectors, però també
succeeix a l’inrevés i els lectors fallen als escriptors quan
només busquen en aquests la confirmació que el món és
com el veuen ells. Els nous temps porten aquesta revisió i
renovació del pacte exigent entre escriptors i lectors. Torna
el lector amb talent. I avui, a més, premien Juan Marsé.
Sorprenent felicitat doble en un món sense alegries.

Ja havia adquirit l’hàbit de la lectura quan va
arribar de Fuentealbilla, un petit poble
manxec, i es va instal·lar en una llitera de La
Masia, als 12 anys. Iniesta pensa amb els ulls
molt oberts i no mira res, però acaba per
confessar que la primera imatge que guarda
d’alguna cosa semblant a un llibre li remet a
Don Miki. “D’allà a l’Asterix”, reconeix el
número 8 del Barça, que mira de no ser mal
interpretat quan parla d’hàbits de lectura.
“M’agrada, he llegit llibres sempre, i ho se-
gueixo fent als hotels, durant les concentra-
cions, però no sóc un gran lector”, reconeix.
“Vaig passar dels tebeos a les lectures que em
posaven a l’escola, i mai em va suposar cap
problema”. El mestre li deia: “llegeix això”. I
Andrés llegia. Tal vegada per això assumeix
que no és gaire selectiu. “Em deixo aconse-
llar. Si algú em diu que el que està llegint està
bé, ho busco, ho compro i ho llegeixo”. Diu
que té per hàbit aturar-se a les llibreries i
perdre’s. “Miro i després compro”, diu. Ara
li han recomanat el darrer llibre de David
Trueba i acaba de finalitzar “el segon de Ruiz
Zafón”.—L. MARTIN

Els senyors de les finances tenen fama,
així ho mana el tòpic, de no ser gaire
amics de la literatura de ficció, tot i que
les fórmules que miren de trobar per sortir
de l’embolic de la crisi els hi aconsellen
tirar de la imaginació. El director general
de Caixa Catalunya no desmenteix el tò-
pic, però sí la concepció de la lectura com
una gran evasió. “Llegeixo perquè m’agra-
da, em diverteix, no com un estri per a la
desconnexió. Jo m’evadeixo fàcilment,
amb qualsevol cosa”, diu aquest boig de
les motos. Aprecia les obres ben escrites,
però no renega del best-seller si l’enxam-
pa. No és d’autors de devoció, i la seva
biblioteca és com un gran pica-pica. Un
llibre per fer volar la imaginació? Cien
años de soledad, dispara, sense dubtar ni
un segon. “Jo tanco els ulls i m’imagino
Macondo”, el poble inventat pel Nobel
Gabriel García Márquez. Se l’imagina
“ple de gent, ple de vida, ple de vegetació,
ple de sons, d’ocells”. Sobretot, abans de
l’arribada de la fàbrica de gel. La darrera
lectura ha estat una re-lectura d’El Petit
Príncep. “Encara no sé si sóc el príncep o
la guineu!”, riu.—A. TRILLAS.

Llegeix molt per obligació, un mínim de
dos originals a la setmana i també segueix
amb atenció la narrativa catalana, però
quan està farta de tot, es refugia en un dels

seus llibres preferits: El baró rampant. “Hi
ha una imatge que em ve de seguida al cap
quan sento parlar de fugides i evasions. És
el jove Cosimo Piovasco di Rondò que s’en-
fila dalt d’un arbre i s’acomiada per sem-
pre de la seva família al començament d’El
baró rampant. I moltes vegades, en situacio-
ns adverses, m’he pensat a mi mateixa imi-
tant-lo. És cert que l’enfilar-se a l’arbre pot
ser entès com una rebequeria adolescent,
però també es pot comprendre com un
acte conscient de rebel·lia contra certes im-
posicions socials, contra la injustícia. En el
context depressiu de les crisis actuals, en
què alguns parlen de la necessitat d’un can-
vi de costums i modes socials, l’aventura de
Cosimo i la seva decisió de construir-se un
món a mida, de dir que no, de no combre-
gar amb rodes de molí, se m’ha fet present
amb més actualitat que mai.Vaig llegir per
primer cop El baró rampant fa una colla
d’anys i l’he rellegida sempre amb la ma-
teixa alegria”.—R. MORA.

Viatja sempre amb un llibre a la bossa. Llegir
és, per aquest actor, consubstancial a la vida.
Distingeix entre les lectures d’oci i les vincula-
des a la professió. De les primeres diu que és
un “lector molt específic” i una mica obsessiu.
“No sóc d’enganxar-me al que es publica, al
que està de moda, encara que m’ho compro.
En el seu moment vaig llegir els clàssics, però
no rellegeixo. M’alimento d’obres que tenen a
veure amb la recerca de l’art de viure i amb el
coneix-te a tu mateix. Des de fa un temps estic
enganxat amb les obres de Krishnamurti,
fascinat amb elles i amb l’autor, que em sem-
bla un veritable anarquista espiritual, capaç
de desmuntar-t’ho tot. Ara llegeixo Comenta-
rios sobre el vivir. Havia començat per acci-
dent amb la lectura de La libertad primera y
última, i no he parat. He llegit molt de pensa-

ment oriental, m’interessa el taoisme, l’I
Ching, el Tao te king, el zen, les obres d’Alan
Watts. Sí, pot ser que sorprengui, podria dir
que m’agrada Paul Auster o La Catedral del
mar, però aquesta és la veritat”. Homar lle-
geix per plaer cada dia. “A la meva feina hi ha
moltes hores mortes, als avions, als descansos
dels assaigs i rodatges, i sempre mitja hora
abans d’anar a dormir. Mai deixo de portar
un llibre sota el braç”.—J. ANTÓN

Tot i les cabòries del conseller d’Interior, sem-
pre troba temps per a una de les seves pas-
sions, la lectura. “La novel·la negra ocupa
un lloc central per a mi: Mankell, Chan-
dler, Montalbán, Andreu Martín, Gimé-
nez Bartlett, Izzo i el seu retrat de Marse-
lla, darrerament Larsson...m’han ajudat a
l’evasió que tots Passa a la pàgina 3

El talent del lector

LLUÍS HOMAR
Actor

JOAN SAURA
Polític

ADOLF TODÓ
Banquer

La gran evasió

ENRIQUE VILA-MATAS

ANDRÉS INIESTA
Jugador de futbol

ISABEL OBIOLS
Editora
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JACINTO ANTÓN

Les novetats en el camp de
l’aventura i els viatges vé-
nen plenes de personatges
singulars, molts dels quals

podem denominar-los genèrica-
ment amb el daurat qualificatiu
d’herois. El demonio del absoluto
(Galaxia Gutenberg, 25 euros) és
un retrat de Lawrence d’Aràbia
traçat per un altre gran aventurer,
André Malraux. En les seves pàgi-
nes es fonen dues de les escriptures
i trajectòries més exaltants del se-
gle.

No haurà estat un gran viatger
—França, Rússia i Àfrica, amb
els pànzers— però no està mala-
ment la seva aventura de tractar
de matar Hitler i sens dubte va ser
un heroi: Claus Von Stauffenberg.
La seva extraordinària biografia
escrita per Peter Hoffman, Stau-
ffenberg (Destino, 30 euros), és un
d’aquests llibres que ningú hauria
de perdre’s.

A G. S. Kirk el coneixíem com
a gran hel·lenista autor de La natu-
raleza de los mitos griegos: va viu-
re també formidables aventures
que relata en un llibre sensacional,
Hacia el mar Egeo (Gredos, 23 eu-
ros). Membre d’aquest grapat d’es-
tudiosos enrolats en els serveis es-
pecials britànics durant la II Gue-
rra Mundial, Kirk, guapo i faldi-
ller com el seu col·lega Patrick
Leigh Fermor, es va dedicar a la
perillosa labor de desembarcar
agents i comandos des d’un caïc
davant dels nassos dels nazis
col·laborant amb la resistència gre-

ga. Per les seves missions, pur Los
cañones de Navarone, va ser re-
compensat amb l’Orde de Serveis
Distingits.

Per a alguns no serà un heroi,
però per Déu que es va moure pel
desert i va córrer riscos (per no
esmentar que va caçar la més gran
de les guineus): a Montgomery el
va consagrar el 1946 una biografia
d’Alan Moorehead, corresponsal
de guerra i inoblidable autor d’El
Nilo azul i El Nilo blanco, que ara
publica Inédita (Montgomery,

23,50 euros) i que mereix ser llegi-
da, ja que inclou l’observació di-
recta del personatge, amb qui va
parlar nombroses vegades. “El
van detenir dues begades —al San-
gro i Arhem— però mai va ser
derrotat”, diu Moorehead de l’ho-
me de la boina negra.

Després de tant de guerrer, un
sant. A Vicenç Ferrer me’l va des-
cobrir un vell caçador català d'ele-
fants, entusiasmat fins a tal punt
amb el gran defensor dels necessi-
tats que li va portar fins a Ananta-

patur una ambulàn-
cia. La biografia que li
ha escrit la seva
col·laboradora i dona
des de 1970, Anna Fe-
rrer (Un pacto de
amor, Espasa, 19,90
euros) tot i que inevita-
blement hagiogràfica,
il·lumina la vida
d’aquest home indiscu-
tiblement aventurer,
viatger i heroi. I d’un
sant a un diable. Heroi
de la confederació,
John Wilkes Booth va
ser el canalla que va
matar Lincoln. A la se-
va cacera, pur relat
d’aventures del salvat-
ge oest, hi dedica Ja-
mes L. Swanson un lli-
bre fenomenal que es
llegeix amb estremi-
ment, La caza del asesi-
no, (Paidós, 25 euros).

Una altra heroïna
del costat fosc va ser la

comtessa Marga d’Andurain,
aventurera, viatgera, rebel i crimi-
nal, amb una vida extraordinària i
desmesurada que relata estupen-
dament Cristina Morató a Cauti-
va de Arabia (Plaza & Janés, 19,90
euros). I un darrer gran heroi, pot-
ser el més gran de tots: Albert Ca-
sals, el jove amb leucèmia que viat-
ja per tot el món en cadira de ro-
des (El món sobre rodes, Edicions
62 / El mundo sobre ruedas, Martí-
nez Roca); una salutació al teu co-
ratge, valent.

Amb tots vostès... Joan Pera
JOAN PERA
Ara Llibres
114 pàgs. 16,95 euros

Marius Serra.

o, lo superfluo y el error
JORGE WAGENSBERG
Tusquets
286 pàgs. 19 euros

Viajar es muy difícil
NURIA AMAT
Bruguera
232 pàgs. 17 euros

Tapas y pinxos de Barcelona
KOLDO ROYO
Styria
240 pàgs. 22 euros

Sebastià Serrano.

Herois

Quiet / Quieto
MÀRIUS SERRA
Empúries / Anagrama
128 / 240 pàgs. 15 euros

Nucleares, ¿por qué no?
MANUEL LOZANO LEYVA

ebate
313 pàgs. 19,90 euros

Per què som com som /
Por qué somos como somos
EDUARDO PUNSET

estino / Aguilar
300 / 294 pàgs. / 18,50 euros

Jorge Wagensberg.

Diccionari del vi i del beure
JOAN MARIA ROMANÍ OLIVÉ
Cossetània
352 pàgs. 21,80 euros

El coche de Buda. Breve
historia del coche bomba
MIKE DAVIS

l Viejo Topo
224 pàgs. 24 euros

Panorama crític
de la literatura catalana
ALBERT ROSSICH (ed.)
Vicens Vives
517 pàgs. xxx euros

Canya al Borbó: iconografia
satírica de la monarquia...
KAP
Llibres de l’Índex
128 pàgs. 14 euros

Rodamots: deu anys fent
rodar mots
JORDI PALOU / PAU VIDAL
Empúries
296 pàgs. 15 euros

El Barça al descobert
JORDI BADIA
Ara Llibres
176 pàgs. 16,95 euros

El sonido de Sinatra
CHARLES L. GRANATA
Alba
472 pàgs. 33 euros

La festa dels sentits /
La fiesta de los sentidos
SEBASTIÀ SERRANO
Ara Llibres / Now Books
199 pàgs. 19,95 euros

Peter O’Toole com a Lawrence d’Aràbia i Anthony Quinn (Auda) en el film de 1962.

Inquietant i novedosa història
d’una nova arma de destrucció
massiva: el cotxe bomba. L’autor
repassa la seva història a partir de
l’acció d’un anarquista que el 1920
va fer esclatar un cotxe de cavalls
carregat de dinamita i metralla a
Wall Street, Nova York, i que va
matar 40 persones, tot seguint la
seva evolució fins a la seva conver-
sió en “la força aèria dels pobres”.

El seu naixement, els seus inicis
amb Joan Capri i Mary Santpe-
re, l’estranya parella amb Paco
Morán i la seva relació amb Wo-
ody Allen són alguns dels mo-
ments que l’actor còmic relata
en aquest volum. Com si d’un
espectacle teatral es tractés, Pe-
ra fa un monòleg on repassa
gran part de la seva vida perso-
nal i professional, sempre, és
clar, en clau d’humor.

Encefalopatia no filiada? L’autor
només sap que el seu fill, Lluís, és
especial i no pot córrer. Amb un
llenguatge planer, fugint de termi-
nologies mèdiques incomprensi-
bles, narra l’experiència d’afron-
tar la vida amb el seu fill discapa-
citat, durant els seus primers set
anys. El lector s’aboca als senti-
ments de ràbia, dolor, angoixa i
també de tendresa i amor del au-
tor en la seva obra més íntima.

Aquesta és la resposta de l’expert
al famós eslògan “nuclears no,
gràcies”. No contaminen, els
efectes per la salut són mínims i
els residus romanen controlats.
Aquestes són algunes de les tesis
amb què el físic nuclear defensa
la necessitat d’informar-se abans
de prendre posició en aquest po-
lèmic debat. Amb el seu quart
llibre, l’autor segueix divulgant
qüestions científiques.

Cada cop més el coneixement cien-
tífic forma part dels interessos ge-
nerals de la societat. De la recerca
científica de primer nivell, la que
busca explicació a interrogants
que fins fa poc semblaven un terri-
tori exclusiu de filòsofs, teòlegs o
místics, parteix Punset per respon-
dre a la pregunta de per què som
com som.

Varis

La literatura i la ciència no són
tan oposades com es podria pen-
sar. El reconegut científic català
aconsegueix en la seva nova obra
l’equilibri i reconciliació entre
ambdues disciplines. Al llarg de
108 relats angoixants, sarcàstics
o irònics parla tant de les ales del
corb marí com de Romeu i Julie-
ta. Els textos van acompanyats
de 12 fotografies preses al Brasil i
a Barcelona per l’autor.

Romaní, filòleg i corrector edito-
rial, recull vocabulari popular i
tècnic relacionat amb el vi i el
beure. Una reedició, corregida i
ampliada, que inclou annexos
amb dites sobre la vinya i traduc-
cions dels mots a l’anglès i al cas-
tellà. Dirigit tant a experts com a
aficionats, l’obra toca temes com
la història, la literatura o l’art
que han estat sempre associats a
l’aspecte cultural del vi.

Una literatura també necessita
una història crítica, tot valorant el
pes de les obres i el context socio-
polític i cultural on sorgeixen.
Aquesta lectura és la que comença
el Panorama Crític de la Literatura
Catalana, coordinada per Albert
Rossich. Aquesta primera entrega,
dirigida per Enric Cassany, abasta
el fructífer segle XIX, amb Verda-
guer, Guimerà i Narcís Oller.

Una de les funcions dels humoris-
tes és riure’s dels poderosos. El
darrer premi Perich, popular ni-
notaire i col·laborador en diver-
sos mitjans catalans, Jaume Cap-
devila, més conegut per Kap, reu-
neix vinyetes satíriques de diver-
sos dibuixants que caricaturitzen
els borbons. L’autor pretén amb
aquesta obra divulgar part de la
història d’aquest mitjà d’opinió.

Versió en paper de la pàgina web
www.RodaMots.com, que, des fa
deu anys, envia cada dia una pa-
raula o una expressió catalana a
15.000 subscriptors. Cada mot
va acompanyat de la seva defini-
ció, l’etimologia i cites literàries.
Els significats de “xollar”, “ga-
llòfol”, “fer la fi del cagaelàstics”
entre molts altres, pels verbívors
més irrecuperables.

Un relat indispensable per
conèixer i entendre l’acció de go-
vern de la directiva del Barça pre-
sidida per Joan Laporta. L’anàli-
si de les últimes crisis permet fer-
se una idea del funcionament del
consell i de la política de comuni-
cació a través de qui en va ser
director. La lectura es didàctica i
precisa, fuig de l’adjectiu fàcil, i
es fa amena fins i tot per la gent a
qui no interessa el futbol.

Avui, viatjar és accessible per a la
majoria de la gent. Amb tot,
“com es viatja de debò és llegint
literatura”, segons l’escriptora i
periodista. En aquest llibre, on es
barreja la novel·la, l’assaig i la
guia de viatges, l’autora no parla
de les ciutats en si, sinó dels es-
pais literaris creats per grans au-
tors, com la Praga de Kafka, la
Lisboa de Pessoa o l’Alexandria
de Durrell.

Després de Pintxos y tapas del
País Vasco, el prestigiós cuiner
proposa 150 bars, restaurants i
tavernes per a reivindicar la cui-
na en miniatura de la ciutat. In-
clou 250 receptes per gaudir del
“tapeig” sense sortir de casa,
acompanyades de fotografies
que conviden a posar-se el davan-
tal. La possibilitat de cercar els
locals pel nom o pel barri on se
situen fan la guia molt útil.

La carrera musical de Frank Si-
natra, des de 1939, quan el can-
tant debuta als escenaris i fa la
seva primera gravació amb la Big
Band de Harry Jones, fins al
1991, en què grava els seus dar-
rers CDs, Duets. L’autor analitza
la seva figura com a cantant, la
importància que va tenir en l’evo-
lució de la música popular i com
va usar els avenços tècnics per
potenciar la seva música.

Un nou assaig del professor i lin-
güista en el qual ens convida a
redescobrir els sentits, però tam-
bé de moltes coses més, com la
creativitat, el talent i la innova-
ció. La seva lectura “us farà més
feliços, us ajudarà a relacionar-
vos, a interpretar el món, a afron-
tar la crisi...”, diu Serrano. Algu-
na cosa a tenir en compte en els
temps que corren.
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necessitem i busquem en les pàgines d’un lli-
bre”. No és difícl veure’l a la NegrayCriminal.
“Recomano els dos guanyadors del premi Cri-
ms de Tinta [premi creat per Interior]: La
mala dona, de Marc Pastor, que pertany a la
policia científica dels Mossos d’Esquadra, i
La Solitud de Patrícia, de Carles Quílez, que
abans de l’estiu es podrà trobar ja editat”.
“Parlant d’evasió, si hagués de triar un llibre,
em quedaria amb Les mil i una nits. No és el
meu preferit, però és ample, ric i amb moltes
històries entretingudes que es poden llegir per
separat, quan et ve de gust”.—R. M.

Al carrer del músic Carles Santos, de Vina-
ròs, hi ha una casa, la del mateix Carles
Santos, amb una ordenada prestatgeria
plena de llibres d’instruccions d’ús de so-

fisticats aparells de navegació, d’ultra mo-
derns electrodomèstics de cuina i d’avança-
des càmeres fotogràfiques digitals. Perquè
el mar, la cuina i la fotografia són les tres
grans aficions de Santos. Aficions amb les
quals desconnecta i, en conseqüència, afir-
ma, els llibres d’instruccions “s’han con-
vertit en la meva literatura d’evasió per-
què fan possible que pugui gaudir del que
m’agrada”. I li agrada molt navegar, però
si passa una mica de temps entre una sorti-
da al mar i l’altra, es troba que hi ha una
nova versió de GPS o de sonar que l’obli-
ga a posar-se al dia. El menjar, tan lligat a
l’univers del músic, és, a més de matèria
per crear espectacles, un plaer per gaudir-
ne a la taula. A Santos, però, li agrada
també posar-se el davantal i estar al dia de
les noves tendències culinàries. I la fotogra-
fia, mitjà d’expressió que l’acompanya des
de fa anys, és també un esbarjo amb el
qual li agrada estar sempre al dia. “I això
vol dir nous aparells i nous llibres d’ins-
truccions”. — L. MORGADES

Toca els llibres, els olora, els subratlla, els viu,
els gasta. “Per combatre l’Alzheimer és molt
bo llegir”, diu amb veu dolça. Neuròloga a
l’hospital Vall d’Hebron i impulsora dels ser-
veis d’atenció als pacients i a les seves famí-
lies, Boada llegeix sempre que pot, els caps de
setmana al sofà de casa i amb la manta. “La
típica imatge de l’hivern. Puc estar tardes sen-
ceres llegint”, explica. Abans de tancar els
ulls, cada nit, sempre té un llibre a les mans.
Els seus títols de capçalera són El lobo estepa-
rio, de Herman Hesse, i Opus nigrum, de Mar-
guerite Yourcenar. A més, disfruta llegint poe-
sia, llibres de cuina i contes. Per evadir-se,
Boada tira de les novel·les d’intriga (La chica
que soñaba con una cerilla y un bidón de gasoli-
na i Los hombres que no amaban a las mujeres,
de Stieg Larsson) i amb la novel·la històrica

(Los pilares de la tierra i Un mundo sin fin, de
Ken Follet). “El món sense lectura perdria
un capital tremendo. La lectura et dóna
missatges ocults, és un treball intel·lectual
riquíssim i practiques la memòria a curt
termini”, diu la doctora.—A. PANTALEONI

L’ autor de llibres com Cervantes y el Qui-
jote o Introducción a la lectura de El Quijo-
te, té molt clar quins són els llibres que
llegeix per divertir-se. “Com a lectura
d’evasió sempre he preferit la novel·la ne-
gra, sobretot Agatha Christie i també
Georges Simenon. En canvi, no sé ben bé
perquè, però mai m’ha vingut de gust de
llegir els clàssics nord-americans d’aquest
gènere com Hammett i Chandler. També
he llegit alguns dels autors més actuals de

sèrie negra. El que més m’agrada és el
sicilià Andrea Camilleri, amb les seves
novel·les protagonitzades pel comissari
Montalbano en referència a Vázquez
Montalbán, que va ser alumne meu. Re-
cordo un dia en què li vaig dir que m’ha-
via agradat la seva novel·la Erec i Enide, i
mig en broma vam quedar que em faria
sortir en alguna novel·la, fent, per supo-
sat, el personatge de l’assassí. Malaurada-
ment, va morir poc després. Darrerament,
n’he llegit algunes del suec Henning
Mankell i de la Donna Leon, que m’agra-
den perquè les situa a Venècia”. — R. M.

“Els cuiners no tenim gaire temps per lle-
gir”, diu. Carles Gaig treu l’ordre del dia
per explicar perquè el seu dia a dia se li fa
tan curt. A les 8 del matí es desperta, va al

mercat, a les 10 entra a la cuina, surt a
les quatre per entrar de nou a les 8 de la
nit i sortir a la una. Però quan té temps
lliure llegeix assegut a la butaca de casa
seva llibres de cuina escoltant música i
fumant un puro. I si encara té més
temps es pot trobar Gaig pels voltants
de la Catedral xafardejant entre els lli-
bres d’antiquari. “Tinc tres llibreries a
casa amb uns 2.000 llibres, molts d’ells
antics”, explica Gaig, que fa només uns
mesos va obrir a Barcelona una fonda
de cuina popular amb uns macarrons
molt bons. Recomana un llibre gas-
tronòmic: Un festín en palabras, de Jean-
Francois Revel. “Tot i que està escrit als
80 és molt actual i expressa la dualitat
de les dues grans cuines, la de tradició i
la d’innovació. Està fet en petits capí-
tols fàcils de llegir”, afirma. Una altra
de les seves recomanacions és La cuine-
ra catalana, un llibre antic del segle
XIX amb receptes fàcils per aficionats.
La darrera lectura, explica, ha estat un

regal de Nadal: 101 discos de música
clásica que hay que escuchar antes de
morir, una selecció de les millors peces i
interpretacions de tots els temps.—A. P.

"Vida privada, de Josep Maria de Sagarra,
és sense cap mena de dubte una de les
grans novel·les del Segle XX”, diu el pin-
tor mallorquí, sempre amb les lletres a
prop dels ulls, per plaer, ganes de saber o
necessitat d’informar-se. Va llegir biogra-
fies de Miquel Àngel quan feia la capella
de La Seu de Mallorca, com és segur que
penetrà al cor de La Divina Comèdia quan
en féu l’edició il·lustrada. Ell mateix és
autor de dietaris d’èxit, emperò nega ser
un escriptor. A Mali, a cops s’instal·la
“dins una cova a les penyes, prop de casa,
a llegir i escriure”. Als tallers hi ha llibres
avinents i a la torre de defensa de Farrutx,
a Mallorca, té una biblioteca circular, tot i
que és a la seva casa-estudi de París on té
el fons de llibres personals del qui fou el
seu amic, l’escriptor americà de Tànger
Paul Bowles. Ara, posat com està en la
preparació de la Biennal de Venècia, reco-
mana la lectura de “quatre o cinc
novel·les de François Augiéras, encara
que no estan traduïdes al català. I a més,
s’escau la poesia completa de Joan Vinyo-
li”.— A. MANRESA

És un heterodox. Per això, quan Espinàs
llegeix per evasió agafa… el Diccionari Eti-
mològic de Joan Coromines. “Sí, sí, a l’at-
zar; l’altre dia vaig buscar la paraula carro:
12 pàgines a dues columnes”. No és home
de boutades qui avui celebra el seu 55 Sant
Jordi consecutiu signant llibres, enguany
Viatge a peu per Múrcia. Un diccionari per
evadir-se? “Evadir-se vol dir estar immers
en una cosa i oblidar la teva condició, en el
meu cas la d’escriptor. I al Coromines hi
ha històries, ironia i, sobretot, ¡no hi ha
argument!”. El Coromines i, a l’estranger,
les guies telefòniques… “Entro a les ciutats
imaginant, a partir dels noms, la vida de la
gent”. Lector ¿heterodox?, cita Steinbeck i
Hemingway “perquè escriuen bé, sense pe-
danteria... El vell i la mar, això és el difícil”.
Per això el recomana, com La pell freda, de
Sánchez Piñol: “Crear un clima, una ten-
sió, uns colors que no hi són; les tres pinze-
llades de Simenon; Brassens..., la literatura
és el com, no de què s’escriu”. Un lloc per
llegir? Per favor! “No tinc espais sagrats,
però això sí, de nit, quan no hi ha te-
lèfons”. I prou.— C. GELI

“La psicologia humana és el que més m’eva-
deix, perquè suposa un retorn als bàsics de la
vida humana, la gelosia, l’amor…”. Qui par-
la és Eva Granados, oficialment encara secre-
tària de Política Institucional de la UGT de
Catalunya, però que avui –després de la vota-
ció al 13è Congrés del sindicat— n’ocuparà
una de les dues vicesecretaries generals. Gra-
nados és una lectora compulsiva, llegeix a
totes hores. El seu càrrec fa que tot el dia
estigui envoltada d’estudis, informes, papers.
“Arriba un moment que vols escoltar com els
persontages expressen sentiments i parlen de
coses més transcendentals en el terreny indivi-
dual”, explica. I Granados ho troba en dos
autors: en el japonès Haruki Murakami i en
l’hongarès Sándor Márai. “El primer és molt
psicològic, fins al punt que et fiques al cap i al
cor dels personatges. Em permet aparcar du-
rant una estona el dia a dia, les causes més
col·lectives de justícia social. Sándor Márai,
en canvi, treballa molt més els sentiments, les
emocions humanes”. — S. DEL ARCO

La gran evasió
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