
2 8 . 1 2 . 2 0 1 2

2
n aquests temps de roba-
toris generalitzats i de final
de cicle, convé mirar enre-

re per saber què van pensar al-
guns dels cervells del passat. Grà-
cies als llibres coneixem les seves
sensacions i contra què van llui-
tar. Per aquest motiu és necessà-
ria una guia com Utopia, que ens
ofereix Ferran Aisa, un dels nos-
tres crítics i un dels personatges
imprescindibles per poder obser-
var la història que sovint no surt
en els llibres oficials. L’últim llibre
d’Aisa ha estat publicat per Icària,
un segell també emblemàtic des
dels anys de la Transició en la re-
cerca i lluita per les llibertats. Fer-
ran Aisa va ser, juntament amb el
seu germà Manel, responsable de
l’exposició dedicada a la Utopia,
que es va penjar en els antics lo-
cals que l’Ateneu Enciclopèdic
Popular tenia a la Casa de la Cari-
tat, que ara ocupa el CCCB.

Algunes de les idees que reme-
nava en la frontera entre les dèca-
des de 1970 i 1980 han estat de-
senvolupades per Aisa en llibres
fonamentals sobre l’obrerisme i
la cultura popular, la Guerra Ci-
vil, l’anarquisme i totes les seves
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derivacions, Joan Salvat-Papas-
seit i molts altres. Aisa ha recupe-
rat del fons de la biblioteca molts
dels temes, que també conformen
Utopia, que destaca Carles Sanz
–un altre veterà activista– en
l’obertura de crítica del suple-
ment d’avui. Des dels grecs fins a
l’actualitat, l’assaig d’Aisa repassa
grans moments de les ideologies
alliberadores, amb el seu rere-
fons, és clar. No oblida el socialis-
me utòpic del XIX, els revolucio-
naris de la Il·lustració i un dels pa-
res, l’humanista britànic Thomas
More, executat pel rei Enric VIII, i
que presentem en el retrat clàssic
de Hans Holbein.
La crítica de Sanz es complemen-
ta amb el tema d’obertura dedicat
a Ramon Llull i alguns dels seus
exegetes i estudiosos internacio-
nals, a propòsit de l’aparició de
dos volums nous a la Col·lecció
Blanquerna, que coediten la Uni-
versitat de Barcelona i la de les
Illes Balears. Llibres destacats
d’un dels escriptors més origi-
nals, que hauríem de divulgar per
demostrar la categoria de la nos-
tra cultura. Tot no està perdut i
ens queda molt per aprendre. ❋
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ilions d’individus ibè-
rics (en el sentit pe-
ninsular, no forçosa-

ment porcí) celebren el Cap
d’Any menjant 12 grans de raïm.
Diuen que és perquè fa uns cent
anys hi va haver un excedent
d’aquest fruita i li van donar una
sortida que va obrir escletxa.
Com que els homes tendim a la
tradició... i als ramats, som-hi!

Per tradicionals, els japonesos,
que dediquen un parell de set-
manes a les festes de Cap d’Any.
Entre altres actes, fan sonar 108
campanades, perquè és la mane-
ra de fer fora els 108 valors nega-
tius dels humans –les nostres 12
campanades potser són per als
valors positius, doncs–. I es fan
un fart de fideus. Com els ita-
lians, que la nit de 31 de desem-
bre han de menjar com més llen-
ties millor, portar roba interior
vermella i llançar per la finestra
les andròmines velles –no passe-

M geu mai per un carreró d’una
localitat italiana per Cap d’Any!

A l’hemisferi sud fa calor i la
festa convida a anar a la platja,
com a l’Argentina i el Brasil.
Focs artificials i vaixells de paper
amb regals i bons desitjos que si
el mar s’emporta, vindran, i si
queden a la vora... són tot el que
tindràs de bo –no s’hi val afegir-
hi motorets.

A Escòcia celebraven el Hog-
manay: fer rodar pels carrers un
barril en flames per obrir pas al
nou any. Ara només desfilen
amb torxes. I a Romania el ritual
se centra en les solteres, que, en-
tre altres coses, han de posar una
fulla d’alfàbrega sota el coixí per
somiar en el futur marit. Sent
Romania, podrien afegir-hi una
dent d’all. I, ja posats, un tomà-
quet i un raig d’oli, i potser no
tindrien marit, però sí una salsa
per als espaguetis.

Molt bon any a tothom! ❋
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