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París para mujeres, Guías Circe, Editorial Circe, Barcelona, 1995, 
301p.

De vegades resulta agradable deixar la petita pàtria i anar a perdre’s 
per nous camins. Quin destí millor per una dona que París? Fer de guia per 
la feminitat en la capital del glamour és la fita principal del llibre París para 
mujeres. El llibre presenta tot el que una dona pot fer a París; es composa 
d’una primera part que conté les informacions reglamentàries per moure’s en 
la ciutat i en això no es diferencia de qualsevol altra guia a l’us. Sí ho fa, quan 
s’adreça de una manera particular a la dona, per parlar-li de la seva situació 
sociològica (pp.162-170) amb un interessant apartat denominat “Puntos 
de reunión de lesbianas” (p.170) on trobem els restaurants i els salons de té 
freqüentats per aquest tipus de dones així com referències allò que poden fer 
durant la nit. Segueix un capítol sobre la moda, un altre sobre la gastronomia, 
un altre sobre informacions pràctiques però el millor del llibre, al meu entendre 
són els “Consejos” on podem trobar sucoses recomanacions i advertències 
com “un taxi-boy para bailar” (p.52), “Tallas distintas y sin tira para colgar” 
(p.180), Musée de la Parfumerie Fragonard (p.118) (dit sigui de pas, les 
boutiques Fragonard, com la del Marais que es troba davant l’espai de Blancs-
Manteaux són llocs típicament parisencs on es poden trobar records de qualitat 
marcats pel segell del perfum de París). El capítol següent intitulat “Retratos 
de mujeres” és també força atractiu, hi veiem desfilar personatges anònims, 
però també dones tan meravelloses com Colette, Nathalie Sarrauthe o Benoîte 
Groult. Si més no, el llibre és divertit i t’ho passes molt bé amb la seva lectura. 
Et permet un viatge sense moure’t de la cadira.

Certament, cap lectura, per interessant i entretinguda que sigui, no pot 
substituir el viatge de tardor a París: les fulles dels arbres cauen, el cel és gris 
i de cop s’il·lumina amb un blau dels més purs, sovint plou i cal passejar-
se amb el paraigües, però ens ofereix moments difícils d’oblidar com aquest 
any, el 10 d’octubre, l’aniversari de la mort d’Edith Piaf, (ja fa 50 anys que la 
veu memorable de la “môme” va desaparèixer) o bé un dinar o un sopar a un 
restaurant que es troba al cor del vell París, Le Navigator, a la rue Galande, 
al costat de la meravellosa església de Saint-Julien le Pauvre, molt a prop de 
Notre Dame, on podem menjar uns excel·lents musclos vinguts de Normandia, 
i cuinats amb vi blanc, cebetes tendres i crema de llet o qualsevol altre plat de 
la cuina tradicional francesa. Les dones hem d’anar a París a la tardor. És una 
cita a la que no podem faltar.

Àngels Santa
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