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El darrer Lluch
la reedició de La via valenci-
ana, que publicava quatre
anys enrere Afers, i el més
recent Apunts sobre econo-
mia i cultura (Pòrtic).
Aquestes tres obres, junta-
ment amb oportunes mono-
grafies –com la que li dedica-
va L’Avenç quan justament
feia un any del seu assassi-
nat– i la incansable labor di-
vulgadora de la fundació que
porta el seu nom, ens acos-
ten a la figura de qui va ser
un dels màxims intel·lectuals
de la segona meitat del segle
XX català. De la seva trajec-
tòria en trobem traces a Dar-
rers escrits. Del seu interès
per la història de la Catalu-

Podem llegir un recull d’escrits periodístics d’Ernest Lluch. ROBERT RAMOS

nya austriacista en deixa
constància la reproducció
d’un article que Lluch va pu-
blicar al volum col·lectiu Del
patriotisme al catalanisme.
De la seva vocació com a eco-
nomista ens en parla una
col·lecció d’articles publicats
a La Vanguardia, sempre
plens d’idees i propostes en-
cara ben actuals. L’obra acull
els escrits amb què Lluch en-
carava no tan sols el terroris-
me etarra, sinó també el na-
cionalisme disfressat de
constitucionalisme, que
Lluch, austriacista conven-
çut, afrontava amb una mi-
rada fresca i flexible a la
Constitució espanyola.

Assaig
Del xumet a la birra,
històries i cabòries
d’una psicòloga
de capçalera
Imma Sagrera
Cossetània Edicions
Valls, 2005

Roser Guasch

Sentit comú, sentit de
l’humor i molta paci-
ència són les tres re-

ceptes màgiques que l’auto-
ra ens proposa en aquest
manual, clar, entenedor,
pràctic i divertit, per educar
nens i adolescents. Proposa,
mitjançant exemples molt
concrets, unes quantes ori-
entacions en situacions del
tot quotidianes per als pares
i per als professionals de
l’ensenyament. Ens plante-

ja problemes de conducta,
de sociabilitat, d’autocon-
cepte... I ens va guiant pel
camí de les solucions.

A través de l’experiència
personal, l’autora, que és
psicòloga des de fa anys, ens
fa passar una bona estona a
través de les pàgines del seu
primer llibre. I aquest n’és
l’encert: lluny del victimis-
me, enlaira totes les situaci-
ons, presentades amb espe-
rit de superació i amb dosis
d’optimisme. Fins i tot,
aconsegueix que, davant de
certes situacions considera-
des problemàtiques, pu-
guem riure!

L’autora, que confessa
que no és escriptora, sap
transmetre’ns, mitjançant
la gràcia en l’estil, la capaci-
tat de síntesi, el llenguatge
sovint col·loquial i distès, i
l’elegància formal, una fres-
cor encomanadissa, que re-
sulta envejable.

Recorregut historiogràfic

Un sí vol dir sí
La paraula i l’home
Lletrada
Jaume Mesquida Sansó
El Tall, Palma, 2005

Jaume Mesquida va néixer
a Palma el 1948, però sem-
pre ha viscut a Manacor. En
aquest poemari ens ofereix
una barreja de la paraula i
l’home, és a dir, de la cor-
poreïtat de la paraula i de
l’espiritualitat de l’home.
Uns poemes amorosos, en
algun cas eròtics, i volgu-
dament rebels. Mesquida
admet que viu en una soci-
etat que no li agrada,
d’aquí que mostri una
mena de ràbia poètica. S.V.

Antologia recitada
A la recerca d’un poble perdut
Joan Rai
Documenta Balear, Palma, 2005

Aquesta antologia vol retre
un homenatge a Joan
Nebot, Rai, escriptor, pin-
tor, actor i director de tea-
tre que va néixer a Capde-
pera el 1928. Més enllà de
l’homenatge estricte vol di-
fondre unes composicions
literàries marcades per
una tenaç autoexigència.
En aquests relats, l’autor
ens ofereix un testimoni
colpidor de la Capdepera
rural de la postguerra i ens
mostra la metamorfosi que
va patir amb el turisme en
massa, veritable depreda-
dor del paisatge i de la
identitat dels mallorquins.
Inclou un CD amb textos
recitats i musicats. S.V.

Amb ulls de viatger
Viajeros en Barcelona
Adolfo Sotelo Vázquez
Planeta, Barcelona, 2005

Assaig de fons literari en
què Adolfo Sotelo, catedrà-
tic d’història de la literatu-
ra, ens presenta les im-
pressions i comentaris que,
entre els segles XIX i XX, ha
motivat Barcelona en es-
criptors com ara Galdós,
Pardo Bazán, Darío, Una-
muno, Azorín, Baroja,
Valle-Inclán, Machado i
Cela. Una obra recomana-
ble als amants de la histò-
ria de Barcelona i de la lite-
ratura. P.T.

Vista des de fora
Vers a vers a Barcelona
Josep Miquel Gràcia
Govern d’Aragó, Saragossa, 2005

Poemari molt interessant
en què aquest aragonès
enamorat de Barcelona ens
ofereix una visió personal i
en molts casos sorprenent
de la ciutat a cop de
poema. La poesia visual és
força protagonista, al cos-
tat d’espais que van de
Montjuïc al Fòrum passant
per barris com ara Gràcia i
l’Hospitalet i artistes com
ara Miró i Tàpies. P.T.

Riure i ganyotes

Prestatgeria

Assaig
Darrers escrits
Ernest Lluch
Traducció de Jaume Aubareda
Editorial Base
Barcelona, 2005

Xavier Filella

Amb excel·lent pre-
sentació de Lluís
Maria de Puig, es
publiquen 48 es-

crits periodístics que Lluch
va redactar l’any 2000, poc
abans de seu assassinat. Ens
retornen Ernest Lluch a l’ac-
tualitat, tal com feien també

Assaig
La escritura de la
memoria. De los
positivismos a los
postmodernismos
Jaume Aurell
Publicacions de la Universitat
de València, 2005

X.F.

Jaume Aurell, professor
de teoria de la història
de la Universitat de Na-

varra, presenta un documen-
tat i útil recorregut per la his-
toriografia del segle XX. D’en-
trada, l’autor desplega una

lúcida reflexió sobre la funció
de la historiografia i ens re-
corda que la història no ofe-
reix tan sols una visió del pas-
sat, sinó que també reflecteix
el context intel·lectual i ideo-
lògic de cada època. Tot se-
guit, al llarg dels tres primers
capítols, revisa els corrents
hegemònics durant la prime-
ra meitat del segle: des del po-
sitivisme i l’historicisme fins
a l’escola dels Annales (Feb-
vre i Bloch) i la perspectiva
socioeconòmica que van im-
pulsar marxistes (Thomp-
son, Anderson) i estructura-
listes (Braudel). L’obra des-
criu el canvi radical en les
maneres de fer història que

van impulsar, d’una banda,
els girs lingüístic i antropolò-
gic i, finalment, l’eclosió de la
postmodernitat. Als anys 70,
explica l’autor, el determinis-
me econòmic i demogràfic
deixava pas a la història de
les mentalitats (Duby, Le
Goff) i, seguidament, a una
visió polièdrica de la història,
que integrava diferents disci-
plines i afrontava el seu actu-
al gir cultural, però també els
relativismes que qüestionen
la mateixa capacitat de l’his-
toriador per accedir al conei-
xement del passat. El debat
més recent posa sobre la
taula la suposada incompati-
bilitat entre narració i rigor.

L’adolescència protagonitza un assaig. SERGEI SUPINSKY / AFP

Poesia
Dos poals de sabó
i un cabàs de no res,
quan, fet i fet, uns
altres peguen el mos;
no hi ha cap altre
camí que descreure
Josep Vicent
Viena Edicions
Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

El títol del quart poema-
ri del jove poeta valen-
cià Josep Vicent és

llarg i un pèl pretensiós, però
original. Aquest afany de no-
vetat és una de les caracte-
rístiques essencials de l’au-
tor, que es confirma en els
versos. Vicent, amb la des-
imboltura d’un poeta ple de
vitalitat que té tota la vida al
davant i tota una tradició cul-
tural al darrere, combina les
pròpies facècies i els jocs de
paraules més o menys engi-
nyosos amb les reminiscèn-
cies dels referents més im-
portants de la literatura ca-
talana, des de Llull fins a
Calders. Aquest mètode li

permet trobar una manera
de burlar-se afectuosament
dels clàssics i alhora de si ma-
teix. Tot el contingut del lli-
bre és ple de cites, al·lusions
i paràfrasis, unes evidents i
d’altres amagades, que fan
recordar la convicció de Jo-
sep Pla que el plagi és l’ànima
de l’art. En el cas de Vicent,
es tracta d’un plagi intel·li-
gent, portat a terme amb
tota la malícia i la gosadia
d’un alumne brillant que ad-
mira els mestres però que no
s’està d’estirar-los les barbes
amb paròdies explícites. So-
vint els seus poemes, brevís-
sims, d’una simplicitat abso-
luta i un humorisme àcid,
porten títols inacabables i
ampul·losos, que poques ve-
gades tenen res a veure amb
el contingut, i que semblen
inventats expressament per
ser desmentits de seguida i
provocar una rialla. És un
truc que Vicent, conscient-
ment o no, ha manllevat a la
pintura dels primers supre-
matistes, amb la diferència
que el rerefons de l’obra de
Vicent no és la tètrica realitat
soviètica sinó el colorit jovial
i el caliu de la cultura catala-
na i europea.


