
Com un joc d’espills enfrontats que mostren frag-
ments d’una mateixa realitat, Crim de Germania
ens situa en un moment fonamental de la nostra
història col·lectiva per explicar-nos uns fets histò-
rics que es poden llegir, també, en clau molt més
actual. L’obra s’inicia amb el banquet que orga-
nitza la reina Germana de Foix per tractar que
els seus vassalls obliden la dura repressió contra
els agermanats, i acaba amb unes cartes d’amor.
Però ningú no acudirà a la cita del convit. El per-
què d’aquesta revenja el trobem en les pàgines
de Crim de Germania, una novel·la que ens mos-
tra diversos episodis de la lluita sagnant que va
enfrontar el poble i la noblesa.
Per commemorar els 25 anys de la publicació,
Josep Lozano ha reescrit Crim de Germania i hi

ha afegit dos relats que converteixen aquesta edició en la versió definitiva.

L’escriptor àrab Ibn Battuta ha estat qualificat per
molts com «el més gran viatger de tots els temps».
Nascut a Tànger l’any 703 de l’Hègira (1304),
Ibn Battuta va iniciar els seus viatges l’any 1325
a l’edat de vint-i-un anys, i voltà pel món durant
més de trenta anys des del seu Marroc natal fins
als extrems de la Xina i als límits coneguts a l’è-
poca de l’Àfrica negra. El periple que ens descriu
en la seua crònica és impressionant, i l’ha con-
vertit en el prototipus de rodamón (jawwala) i en
un dels mestres del relat de viatges (rihla), i també
que s’haja guanyat els apel·latius de «viatger dels
àrabs» (mussàfir al-arab) i de «viatger del temps»
(rahhal al-asr). Els investigadors occidentals que
han estudiat i traduït la seua obra a partir del
segle XIX l’han anomenat també «el viatger de l’is-
lam» i —per inevitable comparança amb un altre gran viatger medieval— «el
Marco Polo àrab», per bé que el nostre tangerí —seixanta anys després del vene-
cià— va fer molts més quilòmetres, va arribar molt més lluny i va descriure els
seus itineraris amb molta més profusió de detalls, anècdotes i comentaris.
Amb la lectura de l’obra de Ibn Battuta, el lector travessarà deserts, oceans, sel-
ves, altes muntanyes i visitarà ciutats meravelloses com el Caire, la Meca,
Damasc, Delhi, Pequín, Constantinoble i Tombuctú. El to distès i fins i tot divertit,
així com l’estil clar i entenedor, fan de la crònica d’Ibn Battuta un monument a la
més bella tradició de la literatura de viatges i la narrativa d’aventures.    
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Margarida Piera Vinent, que il·lustra el número 33 de Caràcters, va
nàixer a Maó l’any 1959. És llicenciada en Filologia i treballa de
professora d’institut. Aquesta tardor exposa a Maó el seu darrer tre-
ball: «Geografies del record». L’exposició presenta un recull d’obra
que té com a base una geografia sublimada. La vivència antiga d’una
Menorca física, material, tel·lúrica, s’ha transformat en una Menorca
iconogràfica, construïda i recreada a través de records, de somnis i
de mirades.

El llenguatge de la gràfica dóna forma a un univers personal mític, i alhora permet d’e-
vocar-lo i de reformular-lo des del present. El gravat, amb el suport d’altres mitjans com
l’escultura, la fotografia o la impressió digital, representa un procés de creació obert en
el temps i en l’espai, seguint formes de seqüencialitat, i sobretot d’acumulació, reiteració
i variació. 


