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ARA QUE TOTHOM FA fotos amb el mòbil convé reivindicar la 
tasca dels bons fotògrafs professionals i la dels arxius que en 
tenen cura. Perquè, encara que sigui en blanc i negre i no ne-
cessàriament d’un fotoperiodista de renom, un testimoni grà-
fic pensat i sistemàticament ben executat i ben conservat ens 
aporta molt al coneixement històric i social. Ho exemplifiquen 
Leopoldo Plasencia i Esteve Lucerón amb les seves col·leccions 
de fotos sobre Barcelona ara seleccionades en llibre, respecti-
vament, per Viena i Montaber.

AMB L’AJUDA DEL pedagog i poeta Àngel Marzo, Lucerón testi-
monia la vida a les barraques del ja desaparegut barri de la Pe-
rona, entre el 1980 i el 1990. Plasencia apor-
ta un llegat no menys artístic però que, con-
servat per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya i destriat per la historiadora Isa-
bel Segura, és estratègicament i quantitati-
vament important per a la capital catalana: 
18.000 imatges preses entre el 1940 i el 1970 
que documenten amb precisió la reconstruc-
ció de la ciutat.

FOTÒGRAF PROFESSIONAL d’obres i projectes 
de diferents empreses, la mirada de Plasen-
cia és també la d’un freelance amb sensibilitat per l’arquitectu-
ra, els paisatges i les persones. Tant li fa si es tracta d’obrers de 
les empreses per qui treballa o de veïns de la ciutat que ell re-
trata. I tant és si els diorames a enfocar són els de piconadores, 
tramvies i autobusos com escenaris avui gairebé irreconeixi-
bles de la plaça d’Urquinaona, la Diagonal, Montjuïc o el Parc de 
la Ciutadella. Per no parlar de perles fins ara desconegudes de 
Plasencia com el carrer d’Aragó soterrant el ferrocarril, la car-
retera de Ribes asfaltant-se a Torre Baró o els camps de la Ver-
neda (concretament Via Trajana, detall que se li 
escapa a Segura) i de Badia del Vallès germinant 
com a ciutats dormitori. Tot això, i més, no es pot 
trobar a Instagram.

Barcelona en construcció
Leopoldo Plasencia (fotografia) i Isabel 
Segura (selecció i textos) | Viena i IEFC | 
☆☆☆☆★

Abans d’Instagram

Pla i català
Fer-se totes les il·lusions possibles
Josep Pla | Destino | ☆☆☆☆★

Entre els papers pòstums de l’autor de 
Quadern gris hi van quedar força 

textos per publicar. Les proses 
inèdites que aplega aquest 
volum, escrites majoritària-

ment entre les dècades de 1950 
i 1960, són una mostra del seu 

estil precís i de les seves cròniques 
més agudes. 

Tres contra Déu
Miquel Darnés  
Llibres de l’Índex  
☆☆☆★★

Gener del 1939. Un jove 
periodista londinenc rep 
l’encàrrec de viatjar a 
Barcelona com a corres-
ponsal durant els últims 
dies de la República. 
Aquest és el punt de 
partida d’una novel·la 
que transporta el lector 
a una ciutat esgotada 
per la guerra. En contra 
del consell que li dóna el 
seu cap, el jove, que és 
trotskista, es queda a 
Barcelona per documen-
tar l’ocupació i escriure 
un llibre. Una nova mirada 
des de les entranyes de 
la guerra civil.

1001 curiositats de la 
mitologia catalana
Susanna Esquerdo  
Redbook, l’Arca 
☆☆☆★★

El bestiari que surt als 
carrers de diferents viles 
catalanes durant les 
festes majors és només 
una mostra de l’ampli 
univers mitològic que 
hi ha al nostre país. En 
aquest llibre hi trobareu 
un recull de llegendes, 
rondalles i històries que 
es remunten molts segles 
enrere, en les quals hi 
desfilen éssers fantàs-
tics, com follets, mar-
tinets, donyets, el peix 
Nicolau o el gos Nonell.  
Un patrimoni immaterial 
de la nostra cultura.

MARC ANDREU
Historiador  
i periodista


