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GUIA FERRAN AISA

Catalunya, fàbrica de cervesa
ls autors d’aquesta guia són els
experts cervesers Jordi Expósito
(Barcelona, 1966) i Joan Villar (Saba-

dell, 1983), els quals introdueixen el lector
en el món de la cervesa i fan un estudi de la
seva antiguitat, que es perd al començament
de la civilització. Els sumeris ja la produïen
fa més de 8.000 anys. A Europa, les primeres
notícies que es tenen d’elaboració cervesera
és a les terres catalanes, concretament a una
comunitat agrícola que vivia fa 5.000 anys a
l’actual poble de Begues, prop de Barcelona.
Era habitual la cervesa en les comunitats
neolítiques ibèriques, però fins al segle XVI
no tornem a tenir constància de la beguda.

La primera fàbrica a l’Estat espanyol la va
fer construir Carles V al monestir de Yuste

E (Càceres). Les fàbriques catala-
nes pioneres s’estableixen a Bar-
celona a principis del segle XIX.
Algunes marques han arribat
fins als nostres dies, com ara la
Damm i la Moritz. Els autors
expliquen els inicis d’aquestes
dues populars fàbriques i també
citen la San Miguel, com a cer-
veses més conegudes.

La producció microcervesera
al Principat va començar a pro-
liferar amb el nou mil·lenni. Des
d’aleshores s’ha anat multipli-
cant la producció cervesera arte-
sanal fins a arribar a centenars
de marques i estils diversos. Fer-

mí Puig, en el pròleg, afirma:
“Aquesta guia té la magnífica
bondat de servir alhora per a la
divulgació d’un fenomen que
tot just es comença a conèixer i
per regalar una imatge del mo-
ment històric en què l’elabora-
ció artesanal de la cervesa s’ins-
tal·la a Catalunya.”

Els autors fan la fitxa de ca-
dascuna de les cerveses artesa-
nals que avui es produeixen a
casa nostra. La guia és una bona
eina per a tots els productors,
però també per als consumidors
que volen conèixer l’essència del
producte que prenen. ❋
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resentada segons el recurs
del manuscrit trobat, L’he-
retge de Soana explica la his-

tòria d’un jove capellà que és desti-
nat a un poblet de la Suïssa italiana
per exercir-hi el seu ministeri.
Francesco Vela, el sacerdot, és un
home d’una fe profunda, d’un mis-
ticisme sense fissures. Un dia rep la
visita d’un home estrany, ensalvat-
git, que li demana que tingui cura
dels seus fills (bastards o, com a mí-
nim, embastardits). Acorden, ells
dos, una visita a la cabana de l’ex-
cèntrica família, muntanya amunt.
Aquesta visita suposarà una crisi
radical en la vida i el pensament del
capellanet. Allà dalt, a la muntanya,
hi coneixerà una de les filles del fosc
personatge, Àgata, tinguda (pel que
sembla) amb la seva germana.

El conflicte narratiu recorda el de
moltes de les obres del nostre mo-
dernisme (Solitud, Els sots feréstecs,
fins i tot Josafat). De fet, Gerhart
Hauptmann –feliç decisió la d’A-
desiara de recuperar-lo– va ser un
autor molt representat a l’època, a
Catalunya, bé que el seu nom, aquí,
no va transcendir com ho van fer
els d’Ibsen o Maeterlinck. La tensió entre la
plana i la muntanya, d’altra banda, no és gens
estranya al públic català. Francesco, abans de
sentir-se fondament atret per la natura hu-
mana (recordem que, per a Verdaguer, la na-
tura era el sexe de la dona), se sent extasiat en
descobrir, en tota la seva esplendor, la natu-
ralesa que l’envolta. L’ascensió a la cabana de
la família ensalvatgida es converteix, així, en
un particular camí d’ascesi: “Havia passat la
seva joventut a la vall, i quasi sempre en es-
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pais tancats, aules o sales d’estudi. No se li ha-
via despertat el sentit de la natura.” El boc –o
més d’un: figuracions, com són, de l’esperit
satànic; una cabra, de fet, en una escena gai-
rebé irònica, s’empassa els fulls d’un breviari
del noi–, com també la figureta d’un Príap
que el fosc pastor talla en fusta, esdevenen
crides al mal temps. Però el capellà no pot
deixar de seguir, un cop arriba al cim de la
muntanya, la crida dels sentits. Davant un
vell capellà amb qui es confessa, diu: “Em fa

l’efecte com si m’hagués posat, no una altra
sotana, sinó directament una altra pell.”
Com un nou Adam, en un nou paradís pro-
blemàtic. Àgata-Eva, la proscrita, és la clau
que obre aquest pany. La del món circum-
dant és una signatura que avala la passió dels
amants: “No brollava arreu l’aigua i dibuixa-
va pertot, barbollant suaument, l’escriptura
feta de fils i nusos dels seus rierols?”. L’estil és
vigorós, descriptiu. Ramon Farrés l’ha tras-
lladat modèlicament al català. ❋
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Les obres de
Gerhart
Hauptmann,
tot i que és un nom
no gaire conegut,
van ser molt
representades en el
teatre català de fa
força dècades
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