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Na Laida, enMa-
nolo, en Tomeu,
en Toni d’Evin-
rude, enCliment,
naMagdalena, en
Colau, na Paula,
enPasqualAmer,

na Bel Estelrich: quantes cares pot
tenirunaescriptora?Quantesmàs-
caresnecessitaunesperit contesta-
tari, lliure i rebel com el de Xesca
Ensenyat (1951-2009)? En vida, va
serperiodista,blogaire i escriptora,
lectora empedreïda i un corcó.Mi-
rava de sacsejar consciències i es
desesperava per haver d’assistir,
impotent, a la destrucció de la seva
illa,unadevastaciópromogudapels
mateixos mallorquins, botiguers i
pagesospanxacontents,propietaris
de terres venudes a cop de talonari
amb forma de bombolla. Ensenyat

Mallorca és un peix

va fer de l’escriptura la seva llança
i la va brandar contra els exèrcits
enemics: promotors sense escrú-
pols, polítics locals, escriptors am-
biciosos, jurats despistats i profes-
sors universitaris poderosos, tot-
hompot delinquir.

Dos anys després de la mort de
l’escriptora, el seu fill –i escriptor
també– Marc Cerdó s’ha ocupat
d’editar i prologar aquesta no-
vel·la, que havia quedat dins de
l’ordinador, i que havia estat el
motor de l’altra vida de Xesca En-
senyat, l’obsessió que li feia perdre
la son: comunmariner expert, l’ha
duta a bon port, i ara només cal
anar a subhasta de llibreria i com-
prar-ne un bon exemplar.

Com era Mallorca als anys cin-
quanta per aunaninaque “s’imagi-
nava que tenia un marxandet a

“Hi ha una unanimi-
tatsorprenentare-
conèixerArquime-

des (287–212 aC) com el més
important delsmatemàtics de
l’antiguitat”, escriuen Pedro
M. González Urbaneja i Joan
Vaqué Jordi en la presentació
deMètode, la traducció d’una
delesobresmésimportantsdel
genigrec,publicadaperlaFun-
dacióBernatMetge el 1997.

La ciència del segle XVI es
nodreix en bonamesura dels
ensenyaments arquimèdics,
que alhora són una de les ba-
ses de la revolució científica
del segle següent. Així i tot,
Mètode no va ser descoberta
fins a principis del segle XX
per l’hel·lenista danès J.L.
Heiberg. Aquesta obra fona-
mental d’Arquimedes, per
tant, “no ha influït directa-
mentsobre latrajectòriacone-
gudadelpensamentcientífic,
però que en certa manera ha
estatpresentcomunaespècie
de variable oculta, perquè ha
suscitat, al llargde lahistòria,
discussionssobre lapossessió
d’Arquimedesd’algunmètode
de descobriment quemante-
nia secret”. Llibre a l’abast
d’iniciats en matemàtiques,
Mètodecomptatambéambun
extens text introductori en
què González i Vaqué repas-
sen la vida i el context en què
va viure Arquimedes. S’hi ex-
plica, entre altres gestes, la
manera com va comprovar
que la coronad’or del reiHie-
ró havia estat rebaixada amb
argent per l’artesà a qui li ha-
via encomanat.Eureka!!

ELSCLÀSSICS

JORDI NOPCA

Arquimedes,
reimatemàtic

l’illotdeMangata”?NaLaidaésuna
nena que canta com un rossinyol,
jugaa lesbotigues i esmenjaelmón
ambels ulls: petxines i llagostes so-
ta l’aiguacristal·lina, rajadesdeper-
fil com filets de cosir, uniformes de
color verd dels guàrdies civils vin-
gutsdeSaragossa, parents anglesos
que condueixen un AustinMorris,
soldatsnord-americansquebaixen
dels portaavions amb aire de fat-
xendes, hidroavions d’una compa-
nyia aèria que cobreix el trajecte
Port de Pollença-Milà (!), mestres
capellans de sotana fosca i d’inten-
cions encaramés tèrboles, comple-
xos turístics que s’anomenen
Another Life i fins i tot un tornado
queempenyunshelicòpters contra
les torres d’aquest complex. Tot hi
cap endues o tres dècades, o potser
en sónmés, perquè els helicòpters
esclafant-se contra les torres ens
ressonendinsel capcomelsatemp-
tats del 2001: la novel·la, que no té
guionsper indicar els diàlegsniuna
estructura convencional, avança
comunpeix, i brillamolt a estones,
i es fa escàpola. Parla, amb una
llengua riquíssima i plena de com-
paracionspotents i inesperades, de
nens que es fan grans quan se’ls
moren els pares, de vocacions de
cantant d’òpera que s’estronquen,
i d’unaculturaesclafadaperunaal-
tra deméspoderosa: comel drago-
net de la coberta, un cadàver asse-
cat, migpartit i crispat.

Un dels episodis més significa-
tius del llibre és la inauguració
d’un aquari allà on hi havia hagut
el viver de llagostes del poble. Un
dels amics d’infantesa de na Lai-
da ara és el president de les Illes
Balears i engega el discurs habitu-
al sobre el progrésmentre els vells
del poblemurmuren que “bastava
envernissar el viver”. Els peixos, al
nou aquari, llueixen el nom en lla-
tí, comsi els pollencins nohagues-
sin sabut tota la vida com anome-
nar els llenguados, els raors i les
escórpores.Un aire demofa recor-
re i sacseja la tragèdia i, en alguna
banda, m’imagino que sonen els
acords de Love is in the air, que
versionat en català ha mutat en
L’amor és un peix o, si se’mpermet
la llicència,Mallorca és un peix. Hi
va que ni pintat.!
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John Banville segueix desdo-
blant-se en dos: el lirisme de les

novel·les que signa amb el seu nom
contrastaamblagrapai l’humorne-
gredelasèriesignadaambelnomde
BenjaminBlack.Morta l’estiuésun
nou lliurament protagonitzat per
l’inspectorHackett ielseucompany
Quirke.Elpuntdepartidaés lamort
d’unmagnat de la comunicació. Els
secrets i les foscúries de l’empresa-
ri aniranapareixentamesuraque la
investigació avanci.
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Al pròleg d’aquesta guia, Andreu
Martín escriu: “L’objectiu prin-

cipal d’aquest llibre és orientar la
granquantitatd’aspirantsanovel·lis-
tes que poblen la nostra geografia i
quenosabenperoncomençaral’ho-
radeconstruirunaobraliteràriaamb
unamica de sentit”. En aquesta guia
l’autordeCabaretPompeya iBarcelo-
na tràgica dóna les eines bàsiques
–punt de vista, documentació, cons-
trucciódelspersonatges,diàlegs–per
debutar ambèxit en lanovel·la.
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La pedagoga d’origen alemany
RebecaWild va crear l’any 1977

a l’Equador, juntament amb el seu
marit, el Centre Experimental Pes-
talozzi.AQualitatdevidaexplicaels
punts innovadors del seu enfoca-
mentpedagògic,queagafaelements
degransnomsde l’educació, comés
el cas deMontessori, Piaget iMatu-
rana.És laprimeravegadaqueWild
es pot llegir en català. Herder n’ha
traduïttambéunaltreassaig,Lliber-
tat i límits. Amor i respecte.
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