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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
Accent Editorial
136 pàgs. 15 euros

Duchamp en España
PILAR PARCERISAS
Siruela
136 pàgs. 14,90 euros

Crònica de la independència
PATRICIA GABANCHO
Mina editorial
280 pàgs. 18 euros

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