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Un referent de la cultura catalana

J

osep Lluís Martín i Berbois
(Sabadell, 1978) manifesta
a la introducció del llibre
que una vegada, sent un nen, veia
un programa de tarda de TV3 on
sortia Josep M. Ainaud de Lasarte
i al llarg de l’emissió va comentar
a la seva mare que aquell senyor
“ho sabia tot”. La resposta de la
mare va ser que per ser com
aquell home calia llegir molt. El
cas és que aquell infant que mirava programes com aquest, i també la sèrie d’història de Catalunya
del Dragui, es va aficionar a la història i ara és doctor en aquesta
matèria, col·labora en la premsa
especialitzada i és autor de vuit
llibres, els dos darrers són Ignorades, però desitjades. La dona política durant les eleccions de la Segona
República a Catalunya (Acontracorrent) i La Història de Catalunya per a nens (Edicions 62).
El seu últim treball és la biografia d’un dels referents de la cultura catalana contemporània, Josep
M. Ainaud de Lasarte (19252012). Martín Borbois ha traçat
l’estupenda biografia del que fou
historiador, promotor cultural,
periodista i polític català. Josep
M. Ainaud va estar influenciat
per una família de prestigi cultural, nét de la feminista i fundadora de la revista Feminal, Carme Karr, i de la cantant i actriu Conxita Badia, i fill del pedagog i dibuixant Manuel Ainaud i Sànchez. També fou
influenciat pel seu germà gran, Joan Ainaud,
un dels principals experts de l’art català.

El llibre fa un recorregut per la vida d’Ainaud passant per la seva anada a l’Escola
Montessori, la mort del pare, les colònies escolars a Turissa (Tossa de Mar), la Guerra Civil, els estudis universitaris a la Facultat de
Dret, la presa de consciència catalanista i la

lluita antifranquista. El biògraf
ens descriu pas a pas l’època en
què Ainaud participa en el servei
d’intel·ligència britànica a través
del Front Universitari de Catalunya i els Grups Nacionals de Resistència; la relació amb altres estudiants de la seva generació,
com ara Josep Benet, Enric, Lluís i
Oriol Casassas i Simó, Jordi Carbonell, Joan Raventós, Francesc
Casares, etcètera; i les accions en
favor de la cultura catalana i la
participació en la Vaga dels
Tramvies del 1951.
Martín i Berbois no es deixa
gairebé res al tinter, i d’una manera exhaustiva i excel·lent narra la
vida d’un home que lliura la seva
vida a Catalunya i a la cultura. Un
erudit i alhora home d’acció que
escrigué diversos llibres i va ser
promotor de nombroses iniciatives com ara la creació de la revista
Historia y Vida i l’assessorament,
entre altres, de L’Avenç.
Ainaud de Lasarte fou diputat al
Parlament de Catalunya i regidor
de l’Ajuntament de Barcelona. Durant diversos anys va participar en
programes de ràdio i de televisió.
Per la seva particular idiosincràsia
va rebre els honors d’entitats com
ara Òmnium Cultural, l’Ateneu
Enciclopèdic Popular, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, etcètera. Una magnífica biografia de Josep Lluís Martín i Borbois
que val la pena llegir per aprofundir en la vida
d’un dels personatges més interessants de la
nostra història més contemporània. ❋
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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

Un bon tast d’història de la ciència
L
a ciència és, probablement, una de les
construccions culturals més apassionants de la humanitat. El seu desenvolupament es remunta a l’antigor, malgrat la
manera com la concebem actualment, desvinculada del mite, la llegenda i la màgia,
amb l’aportació de nombrosos especialistes
que han anat contribuint amb la seva tasca al
desenvolupament de noves teories i aplicacions i a la falsació de les que no són correctes, va néixer amb la mentalitat racional dels
filòsofs de la Grècia clàssica. Té, per tant, un
llarg recorregut històric, mai aliè a les circumstàncies i vicissituds de cada època, i ha

estat forjada pas a pas, amb la suma de moltes aportacions, la majoria anònimes, que, en anar-se
acumulant, han permès l’eclosió
d’autèntiques revolucions conceptuals, uns moments que Pasqual Bernat ha recollit a 100 moments estel·lars de la ciència. Bernat és investigador del Centre
d’Història de la Ciència de la
UAB i autor de monografies i de
nombrosos articles.
Des de l’anticipació de l’eclipsi
total de Sol del 585 aC que va fer
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Tales de Milet fins a la demostració de l’existència del bosó de
Higgs, aquest llibre ens proposa
un viatge a través de la història de
la ciència, amb 100 parades on
aturar-se i gaudir: la fi de les teories geocèntrica i heliocèntrica,
la demostració que no existeix la
generació espontània de vida, les
primeres piles elèctriques i la
gran productivitat d’Edison, la
transformació de les espècies i la
transmissió dels caràcters genètics, els quàntums i la química
dels aliments... Ciència per a tots
els gustos explicada amb un llenguatge planer i rigorós, que
avança integrada en la història
de la humanitat. ❋

