
El primer paràgraf de la nota de la so-
lapa de la contracoberta del llibre que 
l’Editorial Mediterrània dedica a Martí 
i Pol fa així: “Miquel Martí i Pol (Roda 
de Ter, 1929-2003) va ser un poeta –a 
més d’escriptor, traductor i de vegades 
músic– català molt implicat amb el 
nostre país.”

Deixem de banda que es va morir a 
Vic, no a Roda de Ter, perquè aquest és 
un error molt comú. I tampoc no reflexi-
onem sobre la idea que es desprèn de 

l’afirmació que a més de poeta va ser 
escriptor.

A partir d’ara totes les editorials que 
publiquin llibres de poetes catalans, 
puguin ser considerats o no, igual 
que Martí i Pol, uns dels poetes més 
populars dels Països Catalans i fins 
i tot un referent –com diu el tercer i 
darrer paràgraf de la solapa–, hauran 

de proclamar que, efectivament, Ausiàs 
Marc, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, 
Joan Salvat-Papasseit, Josep M. de 
Sagarra, Vicent Andrés Estellés, Carles 
Riba, Salvador Espriu, Màrius Torres, 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Joan Alcover, 
Miquel Costa i Llobera, Gabriel Ferrater, 
Joan Vinyoli o Marià Manent, per es-
mentar-ne uns quants a tall d’exemple, 
eren poetes catalans.

Amb el mateix criteri, caldrà també 
indicar que Joanot Martorell, Bernat 
Metge, Josep Pla, Mercè Rodoreda, 
Joan Fuster, Pere Calders, Víctor Català, 
Narcís Oller, Àngel Guimerà, Prudenci 
Bertrana, Joaquim Ruyra, Miquel Bauçà, 
Jesús Moncada o Baltasar Porcel eren 
escriptors catalans.

I, per no trair la coherència del crite-
ri, que Pompeu Fabra era un lingüista 
català.

Però tampoc no podem discriminar la 
resta d’escriptors catalans, siguin vius 
o morts. Així ho ha entès, per exemple,  
l’editorial Columna, amb el nou llibre 
de David Cirici. La primera frase de la 
solapa del darrer llibre d’aquest autor, I 
el món gira, premi Prudenci Bertrana, fa 
així: “David Cirici (Barcelona, 1954) és 
un escriptor català.”

LLIBRES

Recull de recorreguts i passejades pels 
llocs més emblemàtics de Barcelona i 
el voltant. Encara que sigui un llibre útil, 
amb indicacions pràctiques per a visitar 
els llocs seleccionats, no es tracta 
d’una guia turística clàssica, sinó d’una 
invitació amena i lliure per a descobrir 
o redescobrir la capital. Cinquanta mi-
rades apassionades, escrites i fotogra-
fiades que ens acosten a la història; 
llegendes i curiositats dels indrets amb 
més encant de Barcelona.

En Jasper vol anar endavant, però té mil 
coses al cap: els exàmens, la mare, les 
visites setmanals al psicòleg, les dro-
gues, els suïcidis al YouTube i bogeries 
d’una nit que es compliquen massa. I, 
a sobre, el seu padrastre, que és un 
assassí. De bracet de la seva millor 
amiga, passarà un periple d’aventures 
sexuals, drogues i desavinences amb 
els amics que el faran madurar una 
mica i arribar als exàmens finals sense 
perdre el cap pel camí.

Benvinguts a Planilàndia, el país de les 
dues dimensions. Una de les paràboles 
socials més enginyoses que s’han es-
crit. La condició bidimensional del món 
de Planilàndia funciona com una eficaç 
sàtira de l’estretor de mires d’una 
societat regida per una elit satisfeta 
de si mateixa, el prestigi de la qual es 
fonamenta en la desigualtat més insti-
tucionalitzada. Més de cent anys de la 
seva publicació, és un imprescindible 
relat de desbordant enginy.

Enginy matemàtic al servei 
de la sàtira social

Planilàndia
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