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I tu, ja estimes 
la literatura 
catalana?
Aquest dimarts va tenir lloc a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans la taula ro-
dona SOS. Ensenyar literatura cata-
lana en què es va denunciar el paper 
cada cop més residual de la nostra 
literatura a secundària. A l’acte, or-
ganitzat pel Col·lectiu Pere Quart 
de professors de literatura catalana, 
van participar-hi Andreu Freixes i 
Anton Carbonell, professors de lite-
ratura catalana a secundària; Xavi-
er Antich, filòsof i professor de la 
Universitat de Girona; Jaume Aulet, 
professor de literatura catalana a la 
UAB; Marta Khouja, estudiant del 
màster de secundària; Dolors Mi-
quel, escriptora, i la directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes, 
Laura Borràs, que va dir uns mots 
d’introducció. Es va incidir en uns 
quants punts bàsics: el primer, que 
la literatura catalana és un valor que 
permet la supervivència de la nostra 
cultura. Cal estimar-la. Així podrem 
superar el complex d’inferioritat 
que encara mantenim respecte a la 
literatura espanyola (i que es mani-
festa sobretot a la diada de Sant Jor-
di, cada cop més espanyola i menys 
catalana). Això hauria de repercutir 
directament en una presència espe-
cial en l’ensenyament secundari. 
Dissortadament, no és així. 

Quan el mal no ve de fora 
Segon, forçar les autoritats del de-
partament d’Ensenyament (aquí 
van insistir que el problema no era 
“Madrid”) a tenir una mica més de 
sensibilitat per la qüestió. Per aquí 
no semblava que es pogués avançar 
gaire: les nostres autoritats no esti-
men la cultura, per tant, no estimen 
la literatura en general ni la catala-
na en particular. En tercer lloc, la 
lluita de guerrilles per aconseguir 
un augment de mitja hora lectiva o 
impedir-ne la disminució no era el 
millor camí, ja que cremava els pro-
fessors responsables i no solucio-
nava el problema de fons: la lluita 
general contra les humanitats des 
de les institucions educatives. 
Aquest fenomen és general a Euro-
pa, però a casa nostra esdevé molt 
més greu per les raons de minoritat 
nacional. Els components del 
col·lectiu Pere Quart van demanar 
a la societat que els donin armes di-
alèctiques per aturar aquesta ten-
dència dels gestors dels programes 
educatius basada únicament en un 
concepte utilitari (i, per tant, eco-
nòmic) de l’ensenyament.✒
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Després de l’èxit de 
Les putes receptes 

de la iaia, Jofre Martell 
presenta una col·lecció 
de “sucs, còctels i beu-
ratges que tot fetge ha 
de conèixer”. Explica 
com preparar patxaran, 
calimotxo, còctels com 
el negroni, el whisky 
sour o el coco loco, ba-
tuts sans “però vomi-
tius” o cafè irlandès.

Els putos 
còctels... 
JOFRE MARTELL 
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Guillem Fronte-
ra va néixer el 
1945 a Ariany, un 
petit poble de la 
Mallorca interi-
or on els carrers 
no estaven asfal-

tats, l’enllumenat públic era ine-
xistent i la majoria de la població es 
guanyava la vida treballant al camp 
de sol a sol. Aquella realitat estàti-
ca, àrida i severa, estructuralment 
conservadora i molt jerarquitzada 
–el poder era en mans de l’Església 
i la casta terratinent–, es regia en-
cara pels cicles de la naturalesa i 
s’havia mostrat immutable des de 
feia segles. El mateix passava arreu 
de l’illa. Amb el boom del turisme 
de masses dels 60 aquella immuta-
bilitat va quedar esbocinada. 

“No hi ha cap país que, sense pas-
sar per una revolució, hagi canviat 
tant en tan poc temps”, ha escrit el 
mateix Frontera, l’obra literària i la 
personalitat del qual no s’entenen 
sense el xoc entre la Mallorca tra-

Quan el món canvia

dicional, purament mallorquina i en 
general pobra, i la Mallorca turísti-
ca, èbria de diners (o encegada per 
la possibilitat de fer-ne) i cada cop 
més desmallorquinitzada. 

A la seva primera novel·la, Els 
carnissers (1968), reeditada ara per 
Club Editor amb una nota introduc-
tòria de l’autor i un postfaci molt 
treballat i molt instructiu de la pro-
fessora Nanda Ramon, Frontera ja 
va tractar aquell període de canvis 
vertiginosos. I va fer-ho amb un ofi-
ci i una perspicàcia sociohistòrica 
sorprenents, tenint en compte que 
tenia 23 anys i que havia rebut, en el 
seminari franciscà de la Porciúncu-
la, una educació perniciosa. Una ex-
plicació per a aquesta precocitat in-
sòlita és la relació que el joveníssim 
Frontera va mantenir amb els Villa-
longa, Llompart i Vidal Alcover, i 
també la molta experiència vital 
acumulada treballant com a perio-
dista des dels 17 anys. 

Els carnissers està organitzada a 
partir d’un doble pla narratiu. 

D’una banda, s’expliquen els pre-
paratius i la celebració d’un sopar 
a la possessió de Son Puig-gros, 
acabada d’adquirir pel matrimo-
ni format per en Miquel i na Co-
loma, que anys enrere n’havien 
sigut “els amos” –és a dir, els ad-
ministradors– i que han guanyat 
molts diners gràcies a diferents 
negocis turístics. De l’altra, al so-
par també hi assisteixen els an-
tics senyors de Son Puig-gros, 
Don Fulgenci i Donya Leonor, 
decadents i arruïnats, als quals 
ja només els queda l’orgull buit 
(però encara reverenciat) del 
prestigi del llinatge. Aquesta 
substitució en la punta de la pi-
ràmide del poder genera tota 
mena de tensions entre els nou-
rics i els antics senyors. Per a en 
Miquel i na Coloma, la compra 
de Son Puig-gros culmina tota 
una vida d’esforços, però, així i 
tot, se senten insegurs perquè 
els falta una genealogia sòlida al 
darrere i perquè encara no han 
après a comportar-se com la 
classe dominant que ja són. 
Don Fulgenci i Donya Leonor, 
per la seva banda, se senten víc-
times d’una subversió intolera-
ble en l’ordre natural de les co-
ses i, alhora que se saben dei-
xats enrere pel curs de la histò-
ria, se senten superiors als seus 
vells empleats. 

L’altre pla narratiu de la no-
vel·la segueix en Miquelet i en 
Xavi, els fills dels dos matrimo-
nis, que també han d’assistir al 
sopar però que s’enreden anant 
de bars per una Palma bulliciosa. 
La relació entre els dos joves 
complementa les complicades 
relacions dels seus pares. Tant 
en un cas com en l’altre són unes 
relacions marcades pels rancors 
–o les desconfiances– de classe, 
però també per un formigueig 
d’inseguretats íntimes que afec-
ten tots els personatges, cada un 
desconcertat a la seva manera 
per l’allau de canvis que en un 
tres i no res ha desmuntat la re-
alitat que els envolta. 

El fet que tota l’acció transcor-
ri en unes poques hores d’una 
tarda-vespre, i que la prosa de 
Frontera sigui robusta, àgil i ne-
ta, emfatitza la sensació de ver-
tigen urgent que caracteritza el 
món que retrata. Un clàssic.✒
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A més de ser una de 
les actrius més co-

negudes de finals del se-
gle XIX i principis del 
XX, Sarah Bernhardt va 
escriure diversos llibres, 
entre els quals hi ha En-
tre las nubes. Explica un 
viatge en globus durant 
l’Exposició Universal de 
París de 1878 narrada 
des del punt de vista 
d’una cadira.
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En el mar que dibuixa 
i escriu Nastja Holt-

freter s’hi amaguen un 
munt d’animals lleuge-
rament diferents dels al-
tres. Hi ha un peix que 
neda al revés, una gavina 
que arrenca el vol, un 
pop amb barret, un eriçó 
de terra que s’ha infiltrat 
entre els companys que 
viuen sota l’aigua i una 
medusa que té barba.

Juga al mar 
NASTJA  
HOLTFRETER 
Cruïlla
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