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Assaig
Generació L
Els fills de la reforma
educativa
Pere Pena
Proa. Barcelona, 2005

Laura Castillo

No progressa adequa-
dament. Utilitzant el
llenguatge integra-

dor i metafòric de la refor-
ma educativa aquesta seria
la valoració que Pere Pena
faria de tota la LOGSE. Però
l’autor de Generació L no
s’està amb mitges tintes ni
metàfores. “La barqueta
s’enfonsa”, adverteix en el
pròleg.

Amb un llenguatge pla-
ner fa entenedora una llei
que ni els mateixos autors i
detractors van saber defen-
sar o atacar amb claredat.
Sense perdre l’esperança i
amb un toc d’ironia (“riure’s
dels mals aplaca una mica
els desencís, la frustració i
la inutilitat que senten dià-
riament molts professors”),
Pena analitza l’estat actual
de l’educació secundària.

L’elevat grau de fracàs escolar,
l’infantilisme dels joves, la
baixada de nivells als batxi-
llerats, el caos de matèries
troncals i optatives, les con-
tradiccions, la nova selva
terminològica (crèdits, ci-
cles i progressa adequada-

Crítica

Poesia
Vint hiverns
a Montmartre
Antoni Vidal Ferrando
Pròleg de Francesc Parcerisas
El Tall. Palma, 2005

El jardí de les delícies
Antoni Vidal Ferrando
Pròleg de Joan Margarit, introducció
de Pere Rosselló Bover
Calambur. Madrid, 2005

D. Sam Abrams

V int hiverns a
Montmartre i
Jardí de les delíci-
es són dues anto-

logies de l’obra poètica d’An-
toni Vidal Ferrando, apare-
gudes al mercat del llibre al
mateix moment, fetes les
dues pel mateix autor i
adreçades a dos públics di-
ferents. La primera és una
mostra de 41 poemes en la
llengua original de cara al
públic lector en català, men-
tre que la segona és el doble
de llarga, amb 81 composi-
cions, en versió bilingüe ca-
talà/castellà, destinada a la
resta de l’Estat i a l’Amèrica
Llatina.

Si tot va bé, aquestes dues
antologies impecables hauri-
en de servir per complir di-
verses funcions ben clares.
Abans de res, haurien de ser-
vir per ajudar a posar aquest
poeta absolutament extra-
ordinari al lloc que li pertoca
dins el cànon de la poesia ca-
talana contemporània. Jus-
tament les dues mostres
constitueixen la prova irre-
futable de l’excel·lència ar-
tística i humana de la pro-
ducció lírica de Vidal, perquè
posen en relleu la coherència

Vidal antològic

No progressa
adequadament

Un clàssic com una casa

El poeta Antoni Vidal Ferrando. JOAN COSTA

La història
d’un poble

Assaig
L’estany
d’en Moragues,
naixement del
Prat de Llobregat
Jaume Codina
Il·lustracions de Joan Jordà
Ajuntament del Prat de Llobregat,
2005

Ferran Aisa

Jaume Codina i Vila
(1923), doctor en
història i llicenciat

en filosofia i lletres, va de-
dicar la seva tesi doctoral
a estudiar El delta del Llo-
bregat i Barcelona. Gène-
res i formes de vida del
segle XVI al XX. Professi-
onalment es va dedicar a
la docència i a l’arxivísti-
ca. La seva dedicació a la
història ha estat distingi-
da amb la Creu de Sant
Jordi. És autor de nom-
brosos llibres relacionats
amb la vida del Prat i de la
comarca del Delta, entre
els quals destaca Historia
de una plaza (1960), La
gent de fang (1966), Els
pagesos de Provençana
(1989) i La vida i la mort
del delta del Llobregat.

Jaume Codina ha publicat
recentment un llibre bell
que recull el naixement
del seu poble. L’autor, d’u-
na manera acurada i molt
ben documentada, pre-
senta la història del Prat
de Llobregat. L’autor ex-
plica que el naixement del
nucli urbà es produí a par-
tir d’una confluència de
camins ramaders, aprofi-
tant zones seques del riu,
lloc que seria l’antiga pla-
ça del Prat. El delta, ales-
hores, era la gran reserva
dels ramats: ovelles, bous
i vaques eren traslladats
d’una banda a altra del riu
amb barques. El punt
d’espera del ramat era un
antic estany situat a la
finca de Bernat Mora-
gues, que pagava tributs
al monestir de Sant Pere
de les Puelles.

Jaume Codina ha reco-
llit els costums, els proto-
cols i la vida quotidiana
dels habitants del Prat de
Llobregat, des del segle
XIV. Fins i tot publica el
nom d’aquests primers
pobladors que es diuen
Ferrer, Godai, Magraner,
Moragues, Gassull, et-
cètera, tot i que se centra
en el món de la pagesia,
dels ramaders i dels ma-
sovers que, amb el seu es-
forç, són els que van con-
tribuir decididament a fer
realitat la història d’un
poble. Jaume Codina ha
aconseguit donar una
bona eina als estudiosos
d’etnologia, d’antropolo-
gia i de sociologia.

Narrativa
Dies verges
Joan Mínguez
CCG. Girona, 2005

Gemma Casamajó

Convé que no passeu
per alt ni feu els ulls
grossos a Dies ver-

ges, la celebrada novel·la
del cèlebre Joan Mínguez
que avui reediten CCG Edi-
cions i Fundació Valvi en la
seva biblioteca dels clàs-
sics. La novel·la, publicada
el 1929, establí llavors un
rècord de vendes i s’empor-
tà l’aplaudiment de la críti-
ca. Gairebé un segle des-
prés, la complexió de l’obra
–la seva carn i els seus
ossos– es manté intacta,
sencera, d’una peça, i la llo-

ança de crítica i públic de-
sitgem que també.

Es recolzen i respiren, al
moll de Dies verges, moltes
de les ferides obertes del
nostre temps, com ara l’evo-
lució i la crisi de l’individu.
Ho fan en un ric vocabulari
del món rural i ho fan a tra-
vés de la figura d’en Miquel,
un adolescent que fa el canvi
entre el món tancat i barrat
del seminari i un poble de la
província de Girona que no
és un bon planter per al sa-
cerdoci. De fet, presenciem
com s’escantona la innocèn-
cia d’un nen disciplinat i
com neix l’adult apesarat i
angoixat, sobretot per dues
qüestions: la religió i el sexe.

El lector té al davant una
novel·la de formació senti-
da i sensible –que no senti-
mental, ni afectada– de
prosa sentenciosa i prover-

bial, precisa en les descrip-
cions –concises però elo-
qüents–, puntual en la nar-
ració i genuïna en el diàleg.
Una novel·la, en definitiva,
magistral com magistrals
foren les incursions de
Joan Mínguez (1900-1960)
en tots els gèneres que cul-
tivà, que foren molts –poe-
sia, teatre, narrativa i tra-
ducció–, tot i la seva curta
vida literària, perquè tota
la pràctica de l’escriptura
d’aquest autor es desenvo-
lupà dins un període limi-
tadíssim que abasta no-
més tretze anys –del 1920
al 1933–. D’aquesta mane-
ra, Mínguez engruixeix la
nòmina de grans autors
bartlebys que, quan aban-
donen l’activitat que des-
envolupen amb tan alta
precisió, espiguen i enlai-
ren el mite.

ment), el gran nombre de
professors amb baixes per
depressió... res no s’escapa
de la mirada crítica d’aquest
professor de secundària.

És un assaig amb un peu
a la realitat pràctica, esquit-
xat de vivències estretes de
passadissos i aules, però que
no s’oblida de contextualit-
zar aquests darrers quinze
anys de LOGSE enmig dels
corrents polítics i educatius
europeus. I sobretot, enmig
dels discursos fariseus.

Pena s’atreveix amb un tema
molt polititzat i ho fa dis-
tanciant-se de qualsevol ti-
pus de tergiversació dema-
goga, però sobretot allu-
nyant-se de plantejaments
polítics de tota mena, per
altra banda tan habituals
entorn d’un tema com
l’educació.

Perquè una cosa que des-
taca de Generació L és
aquesta voluntat d’enfron-
tar-se a aquest ball de sigles
sense prejudicis. L’autor,
que molt aviat ensenya les
seves cartes i s’autodefineix
com a poc conservador i poc
derrotista, manté al llarg de
tot el llibre una aferrissada
lluita contra els tòpics: ni la
LOGSE era una llei progres-
sista i d’esquerres, ni la
LOCE un dinosaure conser-
vador. Un llibre amè i indis-
pensable per als que vulguin
entendre l’estat actual del
sistema educatiu i com hi
hem arribat.

Pere Pena analitza la reforma educativa. RAFAEL GIL

global del seu projecte litera-
ri, l’abast i la profunditat de
la seva visió del món i la vida,
i la precisió i la riquesa dels
seus registres expressius i
formals.

Les dues antologies ens ofe-
reixen la lectura en profun-
ditat que fa el mateix poeta
de la seva obra vista en con-
junt. També les dues tries
seran el mitjà idoni per re-
cuperar poemes antics d’edi-
cions esgotades ja fa anys i
donar-los nova vida entre els
lectors, perquè encara són
actuals. I, finalment, tal com
Philip Levine sempre ha exi-
git de les antologies d’autor,

tots dos llibres ens ofereixen
el bo i millor de Vidal Fer-
rando en una versió portàtil,
de butxaca.

Ara tenim tres vies d’a-
costament a l’obra de Vidal
Ferrando, les edicions origi-
nals i les dues antologies, i
podem escollir segons el
grau d’implicació lectora
que busquem. Personal-
ment, crec que Vidal Fer-
rando és un clàssic en el sen-
tit del terme que li donava
Osip Mandelstam, és a dir,
del poeta que revoluciona el
panorama de la lírica a base
de recordar-nos les veritats
eternes de la vida d’una ma-
nera fresca, viva i actual.


