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ls amics, sovint,
m’obsequien amb
llibres. Saben que
són una de les me-

ves dèries, que en compro,
en rebo, en canvio, que gra-
to en els catàlegs i les llibre-
ries de vell. I que, sovint, dic
que com més llibres trobo
més m’adono que som molt
poca cosa i que no sabem
pràcticament res. M’esgar-
rifa molt adonar-me com
hem esborrat i escombrat
el nostre passat més recent
i com els clàssics d’abans-
d’ahir han caigut en un
oblit o en una memòria boi-
rosa. Els llibres que m’en-
vien els amics em desco-
breixen petits i grans tre-
sors, edicions especials i,
sovint, gairebé familiars,
que potser m’haurien pas-
sat del tot desapercebudes.

ÉS EL CAS DEL LLIBRE DE LU-
LU MARTORELL i Solanic,
Sobre Rafael Solanic. Un
escultor, una biografia,
Barcelona, edició de Roser
Solanic, 2014. Una petita
joia, un compendi de me-
mòria, biografia, evocació
sobre l’obra de Rafael Sola-
nic, escultor noucentista
integrat per aprenentatge i
per matrimoni a la família
d’Antoni Serra, ceramista.
Autor de relleus, bustos,
peces de ceràmica, imatgeria religiosa, re-
lleus de força obrera per a can Codorniu, de
Sant Sadurní, vinculat als moviments cul-
turals i educatius i a la sensibilitat dels anys
republicans i adaptat, més tard, a la gran
tasca de refer el patrimoni eclesiàstic mal-
mès per la guerra. Feia servir de pont la tra-
dició de l’art litúrgic, que ja en els darrers
anys vint repuntava, i que des de Montser-
rat i en la més immediata postguerra esde-
vindria un fil tènue de continuïtat artística
en un ambient radicalment diferent, de len-
ta i difícil renaixença. Desfila davant nostre
Olot, on els Solanic i els Serra van coincidir i
van fer coneixença duradora, la successiva
aventura ceràmica d’Antoni Serra a can
Sangrà, a can Cucurny i, finalment, a l’Hos-
pitalet de Llobregat amb la seva pròpia ins-
tal·lació familiar, artesanal i industrial.
L’ambient i la vida, els contactes entre es-
criptors i artistes, la nova i moderna tradi-
ció pedagògica, la lluita per a la implantació
dels estudis artístics.

E

AQUEST LLIBRE, CONSTRUÏT AMB materials
d’una tendresa extrema, recull testimonis
directes, explora els racons de la memòria,
interroga les fotos i els documents, i enfila
tota la informació en un relat fet des de
l’amor filial més sincer. En realitat, fills,
néts i besnéts units reten homenatge al pa-
re, avi i besavi, i ofereixen el llibre en home-
natge als seixanta anys dels casaments de
Josep Martorell, l’amic arquitecte, i Roser
Solanic i Serra, i d’Oriol Martorell, l’enyorat

amic i company, pedagog,
músic, director, cantaire i
Montserrat Solanic i Serra.
Dues germanes i dos ger-
mans, units per l’art i per
l’amor.

M’ARRIBA, TAMBÉ, UNA JOIA
PREUADA d’una altra mena,
Joan Binimelis: Descripció
particular de l’illa de Mallor-
ca e viles, en edició acuradís-
sima i amorosa de Juli Moll i
Gómez de la Tía, editada per
la Universitat de València i
de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. El pròleg d’Eulà-
lia Duran pondera el valor de
l’edició i el context, i l’estudi
introductori i l’edició crítica i
anotada de Juli Moll ens si-
tuen davant el valor d’aquest
testimoni de primer ordre.
Joan Binimelis (1538-
1616), estudià a la Universi-
tat de València i fou metge,
historiador, geògraf, cartò-
graf, astrònom i matemàtic,
protegit pel bisbe de Mallor-
ca Joan de Vic i pel seu germà
Lluís de Vic, lloctinent gene-
ral; treballà per encàrrec
dels jurats de la ciutat de Ma-
llorca. Es féu capellà, tingué
un benefici a la Seu de Ma-
llorca i el bisbe el nomenà
procurador de causes pies
d’aquesta diòcesi, però el
1604 fou denunciat a la In-
quisició per tocaments obs-

cens i proposicions deshonestes; acabà
confessant i es retirà a una vida discreta.

AQUEST DARRER EPISODI ES VEU COM la
causa més probable del fet que tota l’obra de
Binimelis, humanista renaixentista, hagi
romàs inèdita i només ens hagi arribat a
través de còpies manuscrites. Va deixar
una obra mèdica, científica i cartogràfica,
principalment els mapes de Menorca
(1585) i Mallorca (1593), i la seva Història
General del Regne de Mallorca, que s’en-
quadra en el “marc historiogràfic particula-
rista de cadascun dels regnes de la Corona
d’Aragó” de l’època.

JULI MOLL EDITA EL LLIBRE V de la Història
General, que conté el “Llibre que tracta de la
descripció particular de la illa de Mallorca e
viles, e d’algunes coses memorables que en
ella s’han seguides”, una bella edició i un bell
compendi de la vida i la producció i riquesa
de l’illa.

Sobre Solanic i Binimelis

UN REPÀS DE L’OBRA
D’AQUESTS PERSONATGES
A TRAVÉS DELS LLIBRES

Historiador. Universitat
de Girona

Joaquim Nadal i
Farreras

M’esgarrifa adonar-me
com hem esborrat el
nostre passat més recent
i com els clàssics han
caigut en un oblit o en
una memòria boirosa

XAVIER PORRATA

avid Cameron ha solucionat el seu
problema. Rajoy, no. A partir d’ara,

el govern britànic entrarà en un període
de negociacions que pot ser més o me-
nys complicat, però que té el suport ex-
plícit de la majoria dels escocesos. El go-
vern de Madrid, per contra, no ha fet més
que acumular descontentament, en una
escalada en negatiu que ha empès la
major part de la societat catalana cap al
sobiranisme. Els passos i terminis que
queden fins prohibir la consulta només
faran que exhibir, un cop més, el vassa-
llatge d’institucions com el Tribunal
Constitucional respecte al magma polí-
tic/institucional que conformen el PSOE
i el PP.

Contràriament a l’actuació, pública i
decidida, del govern britànic –i de l’oposi-
ció laborista– per atraure els votants in-

decisos, ni el govern espanyol ni el PSOE
no han fet ni un sol gest interpretable des
d’una mínima comprensió del problema.
És previsible, a més, que la victòria del no
a Escòcia encara els refermi més en l’es-
tratègia dura, la de no entrar en cap ne-
gociació i menys encara fer una oferta
d’ampliació de l’autogovern català. Cre-
uen i creuran que a Catalunya se la pot
ofegar políticament a partir de tancar-li
totes les sortides, de menystenir siste-
màticament les majories i el que repre-
sentin. Una continuació, per altres vies,
de l’històric recurs a la violència de l’Es-
tat espanyol.

Però també és cert que sense aques-
ta actitud de Madrid mai no s’hauria ob-
tingut una majoria independentista, ni al
carrer ni al Parlament. I també és incon-
testable que la via més clara per accedir
a la independència passa pel màxim tan-
cament per part de l’Estat. Un reconeixe-
ment retòric del caràcter nacional de Ca-
talunya, sumat a una negociació, per
més tramposa que fos, encallaria el pro-
cés, almenys durant un temps. La inde-
pendència serà més una conseqüència
d’aquesta Espanya que no pas d’aquell
Regne Unit.
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Creuen i creuran que a
Catalunya se la pot
ofegar políticament
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