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L’
última obra publica-
da del dramaturg
Carles Batlle (Barce-
lona, 1963) està a
mig camí entre la

paràbola alliçonadora i el refra-
nyer assenyat. I ja que parlem de
gèneres didàctics i potser me-
nors, em permetré la llicència de
resumir el que un narratòleg
anomenaria la faula de la peça,
rica en matisos.

Xavier, un professor universi-
tari de 35 anys, torna a la seva
casa pairal prepirinenca després
d’una dècada d’exili a la Gran
Bretanya. L’any 1992 va ser de-
tingut, traslladat a Madrid i em-
presonat per la policia postfran-
quista, acusat d’intentar boicote-
jar els Jocs Olímpics; ara vol re-
cuperar l’heretat que li corres-
pon, un tros de terra que
aleshores va defensar davant d’u-
na “política d’aparador” destruc-
tiva i espanyolista. A casa hi troba
Raixid, el seu germà adoptiu de la
seva mateixa edat, fill d’uns im-
migrants marroquins que van
morir a començaments dels 70 a
conseqüència d’un incendi. En
aquella ocasió Xavier va salvar de
les flames Raixid, que va ser aco-
llit pels pares de Xavier com si es
tractés d’un segon fill; els dos
nens van créixer junts i feliços.

En absència de Xavier, Raixid
ha descuidat el patrimoni fami-
liar. El negoci s’ha enfonsat i la
casa i la finca estan a punt de ser
engolides per les aigües d’una
presa acabada de construir i en
el finançament de la qual el
mateix Raixid ha intervingut
activament. També s’ha apropi-
at de Maria, antiga promesa de
Xavier, i fins i tot du el rellotge
de butxaca que van regalar al
seu germà per a la primera co-
munió. A més, ha introduït a la
casa el vell Abdal·là i la seva néta
Aixa, amb la qual té concertat el
matrimoni. Aquesta noia desco-
neix l’existència de Maria, que
espera Raixid en una casa veïna
lliure del perill de la inundació
imminent. A l’últim, Raixid vol
que Xavier li vengui el que que-
da de l’herència a canvi d’acon-
seguir-li una feina a l’empresa
constructora.

Finalment, Xavier claudica. No
acusa el seu germà d’ingratitud,
tot i que ell el culpa d’haver-lo
abandonat deu anys enrere. Xa-
vier anhela retornar al país pa-
radisíac de la seva infantesa;
Raixid vol edificar un país nou
per als seus fills; Xavier desitja
recuperar el passat; Raixid s’ha
entossudit a abolir-lo. Tots dos
són víctimes del desarrelament i
la quimera. Fins aquí la sucosa
paràbola, una versió de l’antic
motiu dels germans enfrontats
inaugurat per Caín i Abel. Pel
que fa al refrany: “De fora vin-
gueren...”.
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Josep Maria Figueres i Artigas,
Història contemporània de Catalunya.
Editorial UOC. Barcelona, 2003.

J
osep Maria Figueres, historiador i
professor de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, s’ha especi-
alitzat en l’estudi històric del ca-
talanisme polític i de la premsa

catalana, havent escrit diverses obres en
aquest sentit com ara la biografia Valentí
Almirall, forjador del catalanisme polític
(1990) i, entre d’altres, els estudis 12 pe-
riodistes dels anys trenta (1994) i Breu histò-
ria de la premsa a Catalunya (1994). Actu-
alment és professor d’adults de l’Associ-
ació Conèixer Catalunya.

Josep Maria Figueres, amb aquest tre-
ball monogràfic, ha fet un pas important
per posar la història de Catalunya a l’a-
bast de tothom d’una manera clara a
través de petites fitxes de suport al pro-
jecte més ambiciós que l’autor ens pre-
senta amb el CD-ROM: “Aquesta obra s’ha
elaborat pensant en una presentació en
pantalla”. En si el format de llibre d’a-
questa obra és una unitat amb els altres
materials que formen el CD-ROM amb
fotografies, il·lustracions, mapes, vídeos,
sons, etc. És a dir, en aquesta obra con-
junta, llibre i CD-ROM, el format de llibre
és un recurs d’ajuda al producte audio-
visual, però que, encara que no existís el
CD-ROM, seria igualment important per
la seva fórmula didàctica de presen-
tar-nos la història d’una manera senzilla.
Figueres, en la presentació del llibre,
agraeix els seus alumnes, joves i no tan
joves, per l’experiència mútua que re-
presenta ensenyar i aprendre: “Espero
que ara els que segueixin aquesta obra
també em puguin ajudar en el camí del
coneixement”.

Aquesta Història contemporània de Cata-
lunya es fa agradable de llegir perquè està

escrita en forma de píndoles, cosa que
facilita la rapidesa a l’hora de consultar
temes concrets com ara el cop d’Estat de
Primo de Rivera, les col·lectivitzacions,
l’ocupació franquista de Catalunya, la
restauració de la Generalitat... El llibre
resulta molt apropiat tant per professors
com per qualsevol persona interessada
en la història.

El text del llibre és sintètic, sense notes
a peu de pàgina, allunyat de matisos in-
útils i molt clarificador de tots els as-

pectes de la història de Catalunya. L’as-
saig arranca amb els antecedents a la
Catalunya contemporània centrant-se en
l’empremta grega i romana, i de la for-
mació dels comtats catalans fins al
Tractat dels Pirineus. A continuació,
l’historiador entra més a fons en matèria
i planteja amb detall les diverses etapes
de la història moderna i contemporània
de Catalunya: l’Onze de Setembre del
1714, la Guerra del Francès, les guerres
carlines i l’Estat liberal, la Revolució

Industrial, el Sexenni re-
volucionari, la Restaura-
ció, el moviment obrer, la
Segona República, la
guerra i la revolució, el
franquisme, la Transició i
la consolidació de la de-
mocràcia i l’autonomia.
Al llarg de l’obra es pre-
senten els fets més im-
portants de la història ca-
talana dels segles XIX i
XX, complementant-la i
enriquint-la amb una cro-
nologia que abasta el llarg
espai de temps comprès
entre els segles VIII i el
nostre segle.

La utilització del
CD-ROM permet al lector
accedir a una gran quan-
titat de documentació
gràfica que li proporciona
una informació rellevant
per a la comprensió d’a-
quest període de la histò-
ria. Aquesta obra magna
realitzada per Josep Maria
Figueres i l’editorial de la
Universitat Oberta de Ca-
talunya disposa de 16 ví-
deos, 521 fotografies en
color, 14 mapes, gràfics,
reproducció de textos,
etc., per aprofundir el co-
neixement de la nostra
història més recent.
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Dadahwat. Llegendes índies nord-americanes.
Pròleg de Joan-Francesc Delgado.

Versions de Miquel Desclot, Hermínia
Mas i Josep-Francesc Delgado. La Galera

& Editors associats. Barcelona, 2003.

La flor del cirerer. Llegendes japoneses.
Pròleg de Joan-Francesc Delgado.
Versions de J. Massó i Torrents,

Josep-Francesc Delgado, Jordi Jané i
Marià Manent. La Galera & Editors

associats. Barcelona, 2003.

U
na nova col·lecció per a alum-
nes de secundària acaba d’a-
parèixer sota el segell editorial
de La Galera i editors associats.
La col·lecció, presentada per

Josep-Francesc Delgado, pretén fer ac-

cessible el llegat oral de diverses civilit-
zacions a través de llegendes i contes.
L’edició és d’una pulcritud notable, amb
tinta de color i fotografies que prenen la
mateixa gamma del text. Poques vegades
s’ofereixen als nois joves textos en què
tant el continent com el contingut els
fan valorar la importància del llibre.

Dadahwat ens parla del món indi ame-
ricà, del respecte a la natura i de la soli-
daritat entre els animals. Les actituds
poètiques dels personatges fabulats ens
fan reconèixer la saviesa dels pobles que
ocuparen Amèrica del Nord.

Darrere aquestes llegendes hi ha co-
municació i cant, i provoquen una
atracció semblant a la que el poeta
Agustí Bartra havia sentit en escriure
diverses variacions sobre temes navajos
en formes repetitives d’una gran força:
“Ja entra el cérvol al meu cant, / ja entra
el cérvol al meu cant, / ja entra el cérvol
al meu cant”. Ara els joves en poden lle-
gir el fons popular en versions de bella i

entenedora factura. Aquests contes do-
nen una gran importància a la posició de
l’ésser humà en la naturalesa. S’hi mos-
tra una preocupació notable per la cli-
matologia i per associar la bellesa al mi-
te. És el cas de les maduixes i l’amistat o
de la serp que grata el cel i l’arc de Sant
Martí. Miquel Desclot o Hermínia Mas
acompleixen amb el seu treball un doble
objectiu: el de la divulgació i el del rigor
literari.

La flor del cirerer ens introdueix en una
civilització d’un gran refinament. En
aquests contes, la màgia entra de ple en
les relacions humanes per tal de destriar
el bé del mal. Les forces tel·lúriques no
s’enganyen sobre les intencions de les
persones i saben bé a qui premiar i a qui
no. Tot plegat, sabers antics i destil·lats
per les generacions, veritables lliçons
morals que poden entretenir a l’aula,
lleugers, a la vegada, com un haikú de
Tomàs Garcés: “Llum a les golfes. / A fora,
l’ocellada. / Però hi ha el vidre”.


