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Palau de la Virrei-
na. En un descans
del muntatge del
Barri de les parau-
les, entro a veure la
mostra Carmen
Amaya, amb fotos de Colita i de Julio Ubiña i
projecció de Los Tarantos, de Rovira Beleta.
Fulgor de blanc i negre, del blanc i negre de

la meva infantesa: encara hi ha barraques, la
ciutat encara és grisa, abunden els bigotis i les
ulleres fosques, els àrbitres de futbol porten mit-
jons negres i jaqueta cordada… però ja no són els
anys de plom; algunes noies porten pantalons i
s’encrespen els cabells a l’estil de Brenda Lee; els
vestits dels homes que acompanyen el fèretre
d’Amaya li deuen molt al ratpack; apareix al-
gun sis-cents…
Fulgor dels ulls de Carmen Amaya, que es

van obrir a l’Espanya de Valle-Inclán i Guti-
érrez Solana, i es tancarien al cap de pocs
mesos d’haver fet aquestes fotos, a la de
Carlos i Antonio Saura. En aquestes imat-
ges, altre cop en aquest descampat
després d’anys de girar i triomfar per
tot arreu, els ulls, extraordinaris, ho
miren tot amb aquella serietat,
amb aquella ferocitat… però sem-
pre, tret de quan balla, amb aque-
lla espurna d’humor que diu que
a ella no l’ensarronaran, que no
la impressionen el doctor
Puigvert, ni Dalí, ni el brot de
prosperitat, ni ná. No sembla
gaire feliç, però sembla tan
alegre! Cinquanta anys des-
prés, tots més grassos, i
més rics, no sé si som
més feliços, però sens
dubte som menys ale-
gres. Costa de trobar
una mirada com
aquesta, tan de cara.
Tret de, potser, els
ulls de Colita, que
continua mirant-ho
tot a la cara.
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Els llibres més venuts

1 Inferno N/–
Dan Brown, Empúries. Un catedràtic de Har-
vard investiga a Itàlia una endevinalla oculta a
l’‘Infern’ de Dant
2 Victus 1/5
Albert Sánchez Piñol, La Campana. El setge
del 1714, vist i recordat per un aprenent d’engi-
nyer militar, Martí Zubiria
3 L’estiu que comença 3/9
Sílvia Soler, Planeta. La Julia i l’Andreu, fills de
mares amigues, estan predestinats a una rela-
ció còmplice i especial
4 El carrer de l’embut 4/6
Pilar Rahola, RBA/La Magrana. Recreació del
Cadaqués i la Cuba dels anys vint, i homenatge
a la Segona República i als seus mestres
5 Brúixules que busquen somriures perduts 2/7
Albert Espinosa, Rosa dels Vents. Malgrat els
revessos, la vida ofereix segones oportunitats
que cal saber aprofitar
6 La reina descalça 6/11
Ildefonso Falcones, Rosa dels Vents. L’amistat
entre una gitana i una cubana amb passat es-
clau, al Madrid del segle XVIII
7 El càtar imperfecte 5/4
VíctorAmela, Ediciones B. La història d’un cà-
tar heretge que el 1306 es va amagar en terres
de Morella
8 Els vigilants del far 8/3
Camilla Läckberg, Ara Llibres. Unmisteri ron-
da l’illa de Graskar, i el vell far oculta la clau
d’un assassinat
9 Plans de futur 9/11
Màrius Serra, Proa. La història verídica de
Ferran Sunyer, un matemàtic tetraplègic que
va assolir fama mundial
10 Estimada vida N/–
Alicve Munro, Club Editor. L’octogenària es-
criptora canadenca ens brinda uns contes so-
bre la màgia de la quotidianitat

1 Inferno N/–
DanBrown, Planeta.Un catedràtic deHarvard
investiga a Itàlia una endevinalla oculta a l’‘In-
fern’ de Dant
2 Brújulas que buscan sonrisas perdidas 2/7
AlbertEspinosa, Grijalbo.Malgrat els revessos,
la vida ofereix segones oportunitats que cal sa-
ber buscar i aprofitar
3 La reina descalza 3/6
Ildefonso Falcones, Grijalbo. L’amistat entre
una gitana i una cubana amb passat esclau, en
el Madrid del segle XVIII
4 Los vigilantes del faro 1/3
Camilla Läckberg, Maeva. Un misteri ronda
l’illa de Graskar, i el vell far oculta la clau d’un
assassinat
5 Victus 6/30
Albert Sánchez Piñol, La Campana. El setge
del 1714, vist i recordat per un aprenent d’engi-
nyer militar
6 Reír al viento –/2
SandraBarneda, SumadeLetras.Una escripto-
ra viatja al cor de Bali per trobar-se a si matei-
xa
7 El maestro del Prado 10/12
Javier Sierra, Planeta. ElsRafael,Greco iTizia-
no del cèlebre museu amaguen anuncis profè-
tics i missatges ‘de l’altre costat’
8 El cátaro imperfecto 7/4
VíctorAmela, Ediciones B. La història d’un cà-
tar heretge que el 1306 s’amaga en terres de
Morella
9 El guardián invisible 5/12
DoloresRedondo,Destino. La inspectoraAma-
ia Salazar investiga l’assassinat d’un adoles-
cent a la Navarra rural
10 Cincuenta sombras de Grey 4/39
E.L. James, Grijalbo. El jove empresari C. Grey
inicia A. Steele en unes peculiars pràctiques
eròtiques

No-ficció castellà

1 La enzima prodigiosa 1/4
Hironi Shinya, Aguilar. Mètode per enfortir
els enzims corporals i gaudir així d’equilibri i
bona salut
2 Nadie es más que nadie 2/6
Miguel Ángel Revilla, Espasa. Com un pastor
de cabres dels anys cinquanta es converteix el
2003 en president de Cantàbria
3 Lo que me sale del bolo 3/4
Mercedes Milà, Espasa. La popular presenta-
dora opina sense embuts i amb voluntat polè-
mica sobre aspectes de l’actualitat
4 Pasta nostra 9/2
Xavier Horcajo, Sekotia. Els casos de corrup-
ció sorgits al voltant de Convergència, vistos
per un periodista d’Intereconomia
5 El caso Bárcenas N/–
Ernesto Ekáizer, Espasa. El judici a l’extreso-
rer del PP involucra cada vegadamés el partit i
els seus dirigents
6 La prueba del cielo 6/2
Eber Alexander, Zenith. L’autor, neurocirur-
già, explica un coma profund que va viure a la
seva pròpia pell
7 El zorro rojo 7/3
Paul Preston, Debate. Santiago Carrillo, vist
per l’autor en les seves ombres (Paracuellos) i
en les seves virtuts (el gir eurocomunista)
8 El buen amor en la pareja 4/6
Joan Garriga, Destino. Estar en parella en peu
d’igualtat i en bona harmonia equival a saber
donar i rebre
9 Todo lo que era sólido –/8
AntonioMuñozMolina, Seix Barral. Crida a la
responsabilitat cívica davant l’actual caos polí-
tic i la deriva de la corrupció
10 El manicomio catalán N/–
RamóndeEspaña, LaEsfera de los Libros. Sar-
càstica anàlisi sobre el que l’autor considera
“el deliri nacionalista” a Catalunya

Ficció català

Setmana anterior/Setmanes a la llista
N: Llibre nou a la llistaAL FONS

ALADRETA

1 S’ha acabat el bròquil 1/7
Jaume Barberà, Ediciones B. El director del
programa ‘Singulars’ reclamamés participació
ciutadana en la societat
2 La marinada sempre arriba 2/6
Lluís Foix, Columna. L’autor evoca amb
nostàlgia la seva infantesa dels anys quaranta i
cinquanta a Rocafort de Vallbona
3 Estimat Miquel 5/5
LluísLlach, Empúries. El cantautor evoca la se-
va amistat amb el poeta de Roda de Ter, en el
desè aniversari de la seva mort
4 Una vida articulada 4/6
JosepMaria Espinàs, La Campana. L’autor re-
copila 36 anys d’articulisme, en diferents mit-
jans catalans
5 Pluja neta, bassals bruts 3/5
Josep María Ballarín, Efadós. Amb 93 anys
mossèn Ballarín qüestiona la monarquia i de-
nuncia que hi ha una Església enquistada
6 Pujol Catalunya 6/3
Enric Canals, Pòrtic. Investigació sobre el pro-
cés i presó de Jordi Pujol durant el decenni
dels seixanta
7 El cercle de la motivació –/2
Valentí Fuster, Planeta. Apostar per l’altruis-
me i mantenir una actitud de positivitat, clau
per créixer equilibradament
8 Pep Guardiola 8/2
Guillem Balagué, Corner. Els quatre anys es-
tel·lars de Guardiola com a entrenador, i la se-
va relació amb els jugadors
9 Jo només il·lumino la catalana terra N/–
Valero Sanmartí, MalesHerbes. Vitriòlics arti-
cles sobremodes catalanes, des de les gralles al
turisme rural o el rock nostrat
10 Temps d’innocència 9/8
Carme Riera, Edicions 62. Mallorca és idònia
per a una infantesa arcàdica, però en la de l’au-
tora hi va haver també culpes i prohibicions
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