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El pintor i poeta Albert Ràfols-Casamada

A R A C O M A R A

La lliçó d’Albert
Ràfols-Casamada

C A R L E S H A C M O R

E
l cos existeix dins
l’ànima, i no pas a
l’inrevés; les ànimes
tenen cos, i tots els
cossos, i no només

els humans, habiten cada un
d’ells en una ànima. I, a més
a més, les ànimes es barregen
i es confonen entre si i amb
llurs cossos, de
manera que po-
dem albirar una
ànima-cos única
que pot ser per-
ceptible en tot, des
d’una pedra a una
finestra, un arbre
o un home.

Això, que ja sa-
bem i que no te-
nim mai en comp-
te, és, si fa no fa, el
que ens ve a dir
Albert Ràfols-Casa-
mada. I no és que
ell ens ho vulgui
fer avinent, sinó
que, malgrat ell
mateix, ens ho
acaba fent veure. I
ho fa amb mitjans
molt diversos, en-
tre els quals, ultra
la poesia i la pin-
tura, hi ha la seva
mera presència
d’esperit.

Ell no la imposa mai,
aquesta presència, tan pui-
xant que pot conviure amb

totes les altres presències i
que fins i tot, de tan discreta,
pot passar desapercebuda.

En efecte, el posat natural
d’Albert Ràfols és tan subtil-
ment contundent i alhora tan
elegantment respectuós amb
l’entorn, que ell ha pogut fer
prodigis tan extraordinaris,

com, posem per cas, a vegades
donar lliçons, a classe, a Eina,
amb la seva sola presència,

sense dir res ni fer res. I no us
penséssiu que això és una hi-
pèrbole.

Ensenyaments així de ma-
gistrals són llegendaris entre
els seus alumnes i li han
aportat fama ben merescuda
de grandíssim professor ini-
gualable. La influència de la

seva presència sobre promo-
cions i promocions d’alum-
nes ha estat enorme i molt

més important que no les ex-
plicacions i indicacions d’es-
tols de professors convencio-
nals.

Ens referim a un do que, és
clar, no exclou pas la intel·li-
gència racional. Ell, Albert
Ràfols, precisament n’és molt,
de racional, intel·ligent, llest i
cultíssim; la racionalitat, pe-
rò, hi roman supeditada a
–digue-m’ho talment– un ni-
vell superior de consciència.

La poesia, la pintura i la
presència d’Albert Ràfols-Ca-
samada són la plasmació de
l’aurèola de l’existència –així,
tal com sona– i prou, que ja és
molt per pair. Ell no mostra
pas l’halo de coses concretes,
ni l’abstracció de coses defini-
des, sinó la de la vida, la qual,

com ell ens ha de-
mostrat, també te-
nen els objectes, la
matèria inorgàni-
ca, perquè formen
part d’un tot viu,
del món.

Ara, l’edició en
un sol volum, sig-
nificativament ti-
tulat Signe d’aire
(Proa), de tots els
seus poemes publi-
cats fins avui, ens
permet de fer més
llum sobre una
personalitat amb
una saviesa cabdal,
la de l’actitud
d’acceptar que la
vida no és sinó un
seguit de detalls
quotidians que ens
poden sorprendre
contínuament, la
de la capacitat,
senzilla i difícil,
d’enraonar amb

les coses, de mirar-les, escol-
tar-les, llegir-les i veure-les
dins llurs ànimes.

L ’ A P A R A D O R

Jaume Macià Guilà i Joan
Solà (ed.), La terminologia
lingüística en l’ensenyament

secundari. Propostes pràctiques.
Graó / Fundació Caixa de

Sabadell. Barcelona, 2000.

L libre que recull el resul-
tat d’un curs en què es-
pecialistes van tractar la

problemàtica de la coexistèn-
cia en l’ensenyament secun-
dari de teories gramaticals i
terminologies diferents.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Àngel Jiménez,
de Sant Feliu de Guíxols

A L B E R T M A N E N T

V
a néixer a Girona el
1940, cursà durant
uns anys estudis
eclesiàstics al Semi-
nari i després es lli-

cencià en història medieval a
la Universitat Autònoma de
Barcelona. Fou professor de
l’escola barcelonina Benjamí
en un període de deu anys i
des del 1985 és arxiver de l’A-
juntament de Sant Feliu de
Guíxols, d’on també ha estat
nomenat director del museu
municipal (1987-1998) com a
successor de l’estimat i cone-
gut erudit local Lluís Esteva i
Cruañas, que durant molts
anys fou el referent cultural
guixolenc.

Des del 1986 Àngel Jiménez
i Navarro ha impulsat els Ta-
llers d’Història, que és un tre-

ball conjunt de l’arxiu i el
museu locals amb un grup
d’ensenyants, però també
amb alguna persona interes-
sada en la història de la vila. A
poc a poc van introduint la
història local en els centres
escolars a través d’exposicions
o d’objectes i documents, tre-
balls literaris (fan un concurs
literari per Sant Jordi), dossi-
ers, etcètera. Com a resultat
del taller s’han publicat els
següents opuscles: Sant Feliu de
Guíxols, vila medieval; Sant Feliu
de Guíxols, segles XVII i XVIII; Les
transformacions del segle XVIII;
Sant Feliu de Guíxols (1800-1870);
Sant Feliu de Guíxols (1939-1975);
El mercat de la sal i Temps de
carros i carretes. Des del 1989
publica el butlletí informatiu
L’Arjau. Cal subratllar el valor

d’aquests tallers, que són un
bon model per a d’altres po-
blacions de demografia sem-
blant a Sant Feliu o superiors
en habitants.

Jiménez és col·laborador
habitual de revistes locals o
comarcals com ara Revista de
Girona, Estudis del Baix Empordà,
Es Corcó, Setmana, Ancora, El
Carrilet, Quaderns del Cercle, et-
cètera. I hi ha tractat temes
tan diversos com el moviment
obrer, l’associacionisme, l’e-
migració a Amèrica, el comerç
marítim, els bombardejos
franquistes, el moviment coo-
peratiu, l’anticlericalisme, les
col·lectivitzacions, els casinos,
el verdaguerià Joan Torrent i
Fàbregas, l’aiguat del 1732, els
inicis del catalanisme, la de-
pressió econòmica de la Pri-

mera Guerra Europea, les er-
mites, etcètera.

La seva bibliografia sobre
Sant Feliu és exemplarment
intensiva i és curiós que un
medievalista de formació tre-
balli amb tant de rigor i tant
d’encert la història contem-
porània. Perquè ha editat les
següents monografies: El fede-
ral Pere Caimó (1795), en col·la-
boració amb Josep Clara, Sant
Feliu de Guíxols (1987), Història
de l’ensenyament a Sant Feliu
Guíxols (1988), Imatges per a la
història (1993), La Guerra Civil a
Sant Feliu de Guíxols (1936-1939)
(1995), Guia de Castell d’Aro i
S’Agaró (1996), Sant Feliu de
Guíxols. Una lectura històrica
(1997), Memòria d’un temps. Jo-
sep Irla i Bosch (1876-1958) (1997)
i Sant Feliu de Guíxols sota les
bombes (1936-1939) (1998). Àngel
Jiménez té en premsa l’obra
L’església parroquial del monestir
de Sant Feliu de Guíxols. I ha
participat també en diversos
llibres col·lectius.

Esperaríem que Jiménez,
després d’haver aprofundit
tant en la història de la vila
amb la qual s’ha identificat,
fes altres monografies d’àmbit
comarcal o supracomarcal.

M. Luisa Gutiérrez Medina,
La residència d’estudiants

normalistes. Universitat de

Barcelona. Barcelona, 2000.

L a doctora en història
contemporània M. Luisa
Gutiérrez fa en aquest

volum una aportació a la his-
tòria de l’educació i la forma-
ció de mestres a Catalunya.
Treball inèdit sobre l’Escola
Normal de Barcelona.

Ramon Pascual, Arbres de
Catalunya. Pòrtic.

Barcelona, 2000.

V olum, de la col·lecció Mi-
ni Guies Natura, en què
se’ns descriuen en fitxes

breus i molt pràctiques les ca-
racterístiques, identificació i
localització de més de 50 ar-
bres que podem trobar a ter-
res catalanes. Una eina de
consulta bàsica per dur a la
butxaca anant d’excursió.


