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 totes les ciutats mitja-
nes dels Països Cata-
lans hi ha la llibreria,
amb una funció simbò-

lica, aglutinadora de persones,
iniciatives i neguits, un referent
cívic i cultural, no sols comercial,
sinó un lloc de reunió i de troba-
da, de tertúlia i conspiració. És
l’indret on comprar el diari, xa-
fardejar les novetats i fer-la petar
amb altres clients, sovint esti-
rant la conversa fins al bar de la
vora. Normalment, aquests esta-
bliments van lligats a una perso-
na al voltant de la qual gira tot. A
Eivissa, la llibreria es diu Medi-
terrània i és, alhora, editorial.

EN UN GEST d’internacionalisme
desacomplexat, Mediterrània,
referent actiu de la catalanitat
cultural a l’illa, està situada a
l’avinguda d’Espanya, a Vila.
Creada per Marià Mayans i Mi-
quel Costa, és aquest darrer qui
n’ha dut el rumb de la nau, du-
rant els 20 anys de travessia,
amb Lina Fiol. Aquest barbut de
Corona ha teixit tota mena de
complicitats, amb les institu-
cions, l’Església, el món docent,
etcètera, imprescindibles en una
aventura transversal com la se-
va: editar i vendre llibres en cata-
là, a Eivissa. Ell n’és l’ànima. Ti-
tular d’una bonhomia somrient,
amb un punt de sornegueria pa-
gesa, va sovint ornat amb un ca-

A pell que li dóna una certa perso-
nalitat i exhibeix una incipient
panxeta que delata una felicitat
saludable. Hi deu contribuir la
festa de sa torrada, l’àpat distès
que, com un miracle, aplega cada
any desenes de convidats de l’illa
i algun de fora, del món de la cul-
tura, la política, l’empresa, l’edu-
cació i la societat en general.

AQUESTA AVENTURA ha estat re-
collida a l’obra 20 anys fent país,
de Maria del Mar Joan i Marí. És
l’única editorial privada existent
a la Pitiüsa major, després que al-
tres iniciatives similars hagin
desaparegut o s’hagin establert a
Mallorca. A Palma i a Barcelona
és on, durant molt de temps, han
hagut de publicar els autors ei-
vissencs o formenterers. El 1991
arrencà amb llibres de cultura
popular eivissenca, més tard lli-
bre infantil, narrativa, teatre,
poesia, per passar a biografies,
arqueologia, història, guies tu-
rístiques... Ara són 22 les col·lec-
cions que manté i, fins avui, ha
publicat tants llibres com anys
fa de la primera impremta que
funcionà a l’illa: 165. Una mitja-
na de vuit llibres a l’any. D’ells
és la primera guia de Formente-
ra en llengua catalana, Els
morts. Les víctimes de la guerra
civil a Eivissa i Formentera
(1936-1939) o l’exitós Cançons
verdes i estribots bruts.

EL BO I MILLOR de la intel·lectuali-
tat eivissenca té algun lligam
amb Mediterrània, ja sigui diri-
gint-hi col·leccions, com ara
Fanny Tur, directora adjunta de
l’Institut Ramon Llull, o Marià
Torres, conseller de Política Edu-
cativa i Cultural del Consell d’Ei-
vissa, o bé publicant-hi obres,
com Bernat Joan, exsecretari
de Política Lingüística de la Ge-
neralitat. La seva tenacitat em-
presarial al servei d’un compro-
mís cívic i cultural li ha valgut la
Menció d’Honor Sant Jordi
(2000), de l’Institut d’Estudis
Eivissencs, el premi a la Produc-
ció Cultural Illa d’Eivissa (2008),
de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
i el premi Ramon Llull (2011)
del govern balear.

NO TOT HA ESTAT, però, mel i su-
cre. Sempre recordaran aquella
autoritat de la dreta local que
s’expressà sense embuts: “Roig
s’editor, roja sa directora de sa
col·lecció i rojos es autors: no
hi haurà subvenció”. No és estra-
ny, vist el panorama que s’albira
des del Puig des Molins, que el
símbol de l’editorial sigui, preci-
sament, una figuera de moro,
de pala o de pic, en expressió ei-
vissenca, força estesa per les
Pitiüses. Els fruits estan prote-
gits per espines, i la planta, ben
arrelada a la terra, resisteix
totes les maltempsades.

A Eivissa, Mediterrània

MEDITERRÀNIA ÉS L’ÚNICA EDITORIAL
PRIVADA EXISTENT
A LA PITIÜSA MAJOR

MONTESOL

Polític i escriptorJosep-Lluís
Carod-Rovira

“La seva tenacitat empresarial
al servei d’un compromís
cívic i cultural li ha valgut
la Menció d’Honor Sant
Jordi (2000) que concedeix
l’Institut d’Estudis Eivissencs”

Ja ens hem tret l’hivern
del damunt. No ben bé, és
clar, perquè les estacions
astronòmiques no es cor-
responen del tot amb les
meteorològiques. Però ja
podem dir que som a la

primavera i això sempre
és una invitació a l’opti-
misme. A més a més,
aquesta nit s’ha fet aque-
lla martingala tan empi-
padora del canvi d’hora
oficial i la tarda d’avui ja
tindrà una hora més de
sol. La primavera és tra-
ïdora i sembra el país
d’encostipats, d’acord, pe-
rò és un temps radiant,
més lluminós cada dia
que passa. Jo l’esperava
amb candeletes.

Ara quan una cosa no

agrada es diu que és odio-
sa. El verb odiar s’ha enta-
forat en el nostre vocabu-
lari amb un èxit excessiu.
La gent odia les bledes,
odia els dilluns, odia la
música llatina, odia les
cortines verdes, odia
el carril bici...

Jo no sento odi contra
els hiverns, són una mena
de mal necessari. Però
aquest se m’ha fet inaca-
bable. Ha estat un hivern
llarg, fred, lleig, empipa-
dor. Pudent, com diuen al

Camp de Tarragona d’al-
gú pesat. Llord, com he
sentit a Lleida per referir-
se a un home lleig. Roín,
que en la llengua col·lo-
quial dels valencians és
més usat que dolent. Car-
nús, com diuen al Pallars.

El carnús és la carn que
queda adherida als ossos
d’un animal escorxat i,
per extensió, és una bès-
tia morta. Per això és
també un insult que jo
no dubto a aplicar a
aquest hivern plujós,

nevós i mortificador.
Arriben les flors. Els

parcs i els espais verds de
Barcelona solen alegrar la
vista amb combinacions
florals variades, les prò-
pies de cada estació. A la
Diagonal, per exemple,
hi han plantat rosers i es-
tic frisós per veure’n les
primeres poncelles.

Als balcons de les ca-
ses, en canvi, pràctica-
ment han desaparegut
les plantes. És una llàsti-
ma. Els testos i les jardi-

neres encomanen alegria.
Ara mateix observo que
el ciclàmens s’apaguen
amb dignitat després
d’haver florit ininterrom-
pudament durant tot
aquest hivern poca-solta.

Ja esclaten els bulbs
d’uns amaril·lis que
d’aquí a uns quants
dies faran un goig espa-
terrant. I a mitjan abril
arribaran les orenetes
—falciots, en realitat—
per certificar el triomf de-
finitiu de la primavera.

Lleig, pudent, llord, roín, carnús
Ramon
Solsona
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