
50 el PeriódicoDIUMENGE 
29 DE NOVEMBRE DEL 2020cultura

LLIBRE CORAL

Els 120 magnífics de 
la història catalana
3 Borja de Riquer reuneix biografies de figures clau de 2.000 anys

ANNA ABELLA 
BARCELONA

L
ucius Licinius Secundus 
va néixer esclau però va 
morir llibert, és a dir, va 
ser alliberat pel seu ric 

patró (el tres vegades cònsol i po-
derós amic de l’emperador Trajà 
Lucius Licinius Sura), de qui es va 
alçar com a home de confiança, i 
es va convertir en tot un poder 
fàctic a la Tarraco i la Barcino del 
voltant de l’any 100 dC. «Va ser 
l’home més homenatjat de tot 
l’imperi romà si exceptuem els 
emperadors. Surt citat en textos 
que l’honren més vegades que a 
qualsevol vicecònsol i es van tro-
bar fins a 24 estàtues seves al fò-
rum de l’antiga Barcelona. Això 
demostra la capacitat de promo-
ció que van poder tenir els es-
claus en una societat tan classis-
ta com la romana», explica l’ar-
queòloga Isabel Rodà sobre qui 
va poder viure en una de luxosa 
domus de l’actual carrer d’Avi-
nyó, d’acord amb les restes troba-
des. Lucius Licinius Secundus i el 
seu amo són dos dels 120 homes 
i dones les biografies de les quals 
han sigut clau en els últims 
2.000 anys d’història de Catalu-
nya i que habiten les 1.000 pàgi-
nes de Vides catalans que han fet his-
tòria (Edicions 62), un nou volum 
dirigit per l’historiador Borja de 
Riquer, a imatge i semblança del 
no menys monumental Història 
mundial de Catalunya, que el ma-
teix catedràtic va publicar fa dos 
anys i que avui és ja un best-seller, 
amb 30.000 exemplars venuts.  

Si en aquell títol es focalitza-
ven els fets, en aquest s’aboca 
llum sobre les persones, més o 
menys conegudes però sempre 
rellevants o influents, les biogra-
fies de les quals «són una mane-
ra de penetració en la societat, 
permeten reviure els problemes 
reals que van afectar homes i do-
nes i poden ser un mirall que 
ens serveixi per obtenir un co-
neixement més precís i il·lustra-
tiu de tota una època», valora De 
Riquer, que ha comptat amb 
quatre assessors i un centenar 
d’especialistes, i per a qui l’ob-
jectiu dels dos llibres és arribar 
«a aquest 95% del públic» que no 
connecta amb els textos més aca-
dèmics maridant qualitat literà-
ria i rigor amb la divulgació.  

net, en extrems ideològics 
molt diferents.  

Tots aquests poca presenta-
ció requereixen, però d’altres 
necessitaven ser rescatats: des 
dels Minicio Natal, senadors de 
la Barcelona romana –el fill va 
ser, amb la seva quadriga, el pri-
mer català olímpic–, a la rebel i 
màrtir Eulàlia, copatrona de 
Barcelona; de les pioneres Do-
lors Aleu, primera dona espa-
nyola a ser doctora el 1882, i Ire-
ne Polo, intrèpida reportera de 
la República, al guitarrista i 
compositor Ferran Sor: músic 
redescobert per Ernest Lluch, 
nascut el 1778 i de qui el Bolxoi 
va triar un dels seus ballets per a 
la seva inauguració, el 1825.  

La selecció «no deixa de ser 
subjectiva», avisa De Riquer, 

que tenia clar que no hi havia 
d’haver personatges vius. Al-
guns, com ara Gaudí, Ramon 
Llull, Tarradellas o Víctor Cata-
là, no hi surten perquè ja es van 
tractar a fons a Història mundial 
de Catalunya. 

S’ha fet «un esforç per in-
cloure-hi el màxim de dones, 
però el seu nombre [25] és me-
nor que el d’homes», afegeix el 
catedràtic, perquè en molts se-
gles passats «existeixen moltes 
dificultats per conèixer les bio-
grafies de les dones».  

No s’emmarquen aquestes bi-
ografies, recalca De Riquer, en 
l’«estàndard d’enciclopèdia, sinó 
que són interpretatives i tenen 
molt d’assaig personal de cada 
autor, que exposen i aporten fins 
i tot tesis noves i inèdites». H

Malgrat l’esforç, les 
dones  només són 25, 
perquè «és molt difícil 
conèixer les vides de 
les dones del passat»
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A rticle 720. Un amic meu 
té l’esperança que aviat 
construeixin piscines en 

alguns carrers, diu que seria 
preciós que decidissin tallar  
un parell d’avingudes i al cap 
d’unes setmanes hi hagués una 
piscina on abans hi havia tràn-
sit de cotxes. Creu que aquest 
2020 podria portar-nos aquesta 
alegria, igual com ha portat zo-
nes per a ciclistes o més espai 
per a transeünts, és segur que 
un dia els nedadors també ob-
tindran el seu lloc al carrer. 

No és l’única teoria curiosa 
que té respecte a les coses que 
ens pot aportar la pandèmia. 
Ell, que és un gran cinèfil, opina 
que el que estem vivint és... Val 
més que us ho expliqui després 
del millor de la meva setmana. 

Tercer lloc: Fútbol Club Mara-
dona, dirigit per Roberto Rodrí-
guez (Movistar +). Meravellós re-
trat sobre la història de Diego a 
Barcelona. Valents testimonis 
que intenten explicar per què 
no va triomfar futbolísticament 
en el Barça però sí en els cors 
dels aficionats. 

Segon lloc: Putin: de espía a pre-
sidente, dirigit per Nick Green 
(Movistar +). Un molt interes-
sant documental que versa so-
bre la carrera de Putin i està ple 
de dades i informació que el 
converteixen en una història to-
talment addictiva. 

Primera posició. Here comes 
the river. Preciosa cançó de Pa-
trick Watson que és un cant a 
l’esperança i que t’acompanya 
perquè no oblidis que les coses 
dolentes sempre acaben pas-
sant i el que desitges t’acabarà 
vorejant. 

Sense secundaris ni extres 
I tornant al meu amic, ell és 
dels que creuen que la pandè-
mia del coronavirus és com si 
tots estiguéssim vivint una es-
tranya sèrie on no hi ha extres, 
ni secundaris. Tots en som pro-
tagonistes i amb un futur in-
cert. Ell opina que és complexa, 
plena de girs, però confia que, 
com qualsevol bona sèrie que es 
preï, tindrà un final rodó que 
no deixarà descontent ningú.  

Tant de bo passi i que sigui 
un final feliç i sorprenentment 
bonic perquè després de tants 
capítols semblants, ningú de-
sitja més temporades i sí girar 
full i fer de secundari d’altres 
trames menys corals però més 
agradables.  

¡Bon diumenge! H

Piscines  
en carrers

Albert 
 Espinosa
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Ausiàs March i Joanot Marto-
rell a l’edat mitjana, Verda-
guer, Albéniz, Macià, Com-
panys, Pompeu Fabra, Dalí, Tà-
pies, Miró, Vázquez Montalbán, 
Espriu, Pla, Rodoreda, Montser-
rat Roig... als segles XIX i XX, 
temps aquests últims en els 
quals predominen noms del 
món cultural, encara que no  
hi faltin els de l’esport, com 
ara Kubala i Samitier, i la políti-
ca, com Samaranch i Josep Be-


