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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

ada any, quan arriba la tardor, els
afeccionats a la natura, a la gastrono-
mia o a ambdues coses simultània-

ment tenen una cita ineludible amb els bo-
lets, aquests petits habitants del bosc que, dit
sigui de passada, estan evolutivament molt
més emparentats amb els animals que amb
les plantes, malgrat que la seva aparença pu-
gui fer pensar el contrari.

N’hi ha de totes menes i per a tots els gus-
tos, però no sempre són fàcils de trobar, de
conèixer –i això és especialment important
tenint en compte la presència d’espècies ex-
tremament tòxiques– i de cuinar. Per això a
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Del bosc al plat

la tardor també arriben les guies
naturalístiques centrades en el
món micològic.

Enguany en destaca una, per la
quantitat, qualitat i utilitat de la
informació que conté, i per la seva
exquisida edició: El gran llibre dels
bolets, de Marc Estévez. Estévez,
barceloní de naixement però es-
tablert de fa anys a pagès, demos-
tra un coneixement excepcional
dels boscos i els bolets, el que neix
del contacte amb la terra i l’esti-
mació per la natura.

El gran llibre dels bolets ens con-
vida a endinsar-nos en els boscos
d’arreu del territori per descobrir
els bolets que, gelosament, s’hi
amaguen.

Inclou, primer, la fitxa dels vint
bolets més cobejats, amb la seva
descripció, el calendari de recol-
lecció, els seus noms populars,
una descripció de la vegetació on
es troben i senzills consells gas-
tronòmics. També inclou una fo-
tografia i un mapa amb els indrets
de Catalunya on és més fàcil de
trobar-los.
    Després ens ofereix, comarca a
comarca, un nombre impressio-
nant de rutes que ens menaran
fins a ells. I, finalment, vint-
i-quatre exquisides receptes de
Miquel Màrquez, el prestigiós xef
del restaurant Sala de Berga. Un
llibre per llepar-se’n els dits, tant
al bosc com a la taula. ❋
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imperi econòmic creat sobre l’opulència
nascuda de la mediocritat i fanfarroneria i
que es va venent l’ànima de Mallorca a l’estu-
pidesa i la immoralitat més degradada.

I el que és més important: tot explicat en
un llenguatge viu, que barreja la tradició oral
i escrita mallorquina amb els modismes més
aclaridors i punyents. L’essència dels parlars i
l’argot dels protagonistes coincideix plena-
ment amb les sensacions que desprèn el relat.

Una punyent descripció del sentiment
d’una societat emprenyada que no vol perdre
la identitat. ❋

Radiografia de la Mallorca emprenyada

NARRATIVA JORDI CAPDEVILA

n Miquel Riera és una espècie de
Robin Hood que roba els rics per
donar-ho als pobres.” Així defi-

neix Joan Miquel Oliver, compositor, lletris-
ta i guitarrista, el seu amic i heroi personal
que ha revolucionat el món de l’escalada ran
de mar batejada amb el nom de psicobloc.
Tant admira l’inspirador musical dels Antò-
nia Font a Miquel Riera que es va plantejar
fer-li una biografia personal. El seu intent no
va fructificar per la complexitat de plasmar
una història tan extensa, planera i rica, en un
tractat més o menys erudit que podia desdi-
buixar la seva figura. I es va limitar a viure i
conviure tres mesos amb ell, la seva família i
els seus amics.

El resultat de l’intent ha eixit positivament.
No n’ha sortit un retrat sinó un esbós huma-
níssim d’un home sense atributs excepcio-
nals però que desprèn una activitat frenètica
que destil·la una aureola de voluntat de tre-
ball, saviesa popular i compromís social que
s’escampa arreu de l’illa. Un mallorquí d’una
cinquantena d’anys, hippy de jove, torturat a
la mili en una companyia d’operacions espe-
cials, professor d’escalada i activista de dia i
de nit: el trobareu en tota mena d’activitats
que sorgeixen en defensa de la cultura i la so-
cietat illenca.

El psicobloc és una pràctica d’escalada sen-
se corda sobre el mar en cingleres marítimes i
sostres de coves d’entre 10 i 20 metres d’alça-
da. És un esport difícil que té l’avantatge que
si tens un contratemps caus al mar. En Mi-
quel Riera, que ha descobert, definit i mos-
trat les principals vies mallorquines per prac-
ticar l’esport, el considera fonamental pels
riscos i les emocions que comporta.

El dietari de tres mesos de convivència del
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cantant amb l’escalador permet a Joan Mi-
quel Oliver mostrar al món la “part més dig-
na de Mallorca”, la que es coneix poc però
que lluita contra tots els elements poderosos
que volen destruir la seva identitat.

Durant la convivència no falten les con-
centracions contra la política castellanitza-
dora de Bauzá, el suport del moviment edu-
catiu a favor del català i tota mena d’activitats
ecologistes que es fan a Mallorca i de les quals
ningú no en parla.

Un cant a una vida més humana. Un retrat
d’una societat que viu a les catacumbes en un
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Joan Miquel Oliver
va presentar la seva
novel·la a Barcelona
fa poques setmanes
en un local d’ambient
mallorquí
ORIOL DURAN




