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Els onatges 
mediterranis de
Baltasar Porcel

Mediterrània. Onatges tumultuosos
(1996) és un extens assaig, en què
Baltasar Porcel ens ofereix la seva visió
personal del Mediterrani, basada en
una abundant documentació històrica.
Es tracta d’un llibre de difícil classifica-
ció, atès que conté alhora trets propis
de la narrativa de viatges, de
l’autobiografia, dels llibres
d’història, de l’assaig sociolò-
gic, etc. Això implica una
diversitat tècnica: narració en
primera i en tercera persona,
descripció, argumentació,
fragments objectius amb
altres clarament subjectius,
etc. En realitat, es tracta
d’una obra polimòrfica, que
esdevé unitària gràcies al
tema transversal del
Mediterrani i a la força
expressiva i estilística de l’au-
tor que, com en les seves
novel·les, sap imprimir a
cada pàgina. 

Baltasar Porcel defineix
Mediterrània. Onatges tumul-
tuosos com «una mena de
narració èpica però també
lírica, efectista i arbitrària, verídica,
expressionista en lloc de naturalista, de
la història de les civilitzacions medi-
terrànies, els seus pobles i els seus indi-
vidus singulars, els seus paisatges».
L’eix central del llibre és l’oposició
entre la pluralitat i la individualitat,
sobretot a causa de la diversitat i, alho-
ra, de l’essencial unitat de les cultures
que formen la Mediterrània. Porcel ens
va retratant pobles que, esparsos al
llarg de l’espai mediterrani i dels
segles, es caracteritzen precisament
per esser molt diferents, tot i que sem-
pre en el fons hi hagi unes semblances
essencials entre tots ells, car participen
d’una manera de viure, d’un tarannà
comú, d’una posició pròpia davant la
vida.

L’autor fa un recorregut alhora en el
temps i en l’espai, tot relatant la histò-
ria de les grans civilitzacions que han
poblat la conca mediterrània. Així,
posa una atenció especial en el contin-
gut històric perquè, tradicionalment, la
historiografia ha desatès força l’estudi
del factor mediterrani. Això no obstant,
subratlla que la Mediterrània fou
durant molts de segles el centre del
món occidental, potser com no ho ha
estat cap altre lloc del planeta en cap
altre moment. Ara bé, no fa només un

recorregut exclusivament històric, amb
una considerable aportació de dades,
sinó que, a més, hi intercala experièn-
cies personals viscudes durant els seus
viatges per cada una d’aquestes terres,
la qual cosa imprimeix al seu llibre un
caràcter autobiogràfic.

Baltasar Porcel va relatant els diver-
sos moments de la història dels
diversos pobles i civilitzacions medite-
rranis, des de l’antiguitat fins avui, en
un intent de trobar-hi els elements
comuns, la unitat subjacent davall
tants de segles de rivalitats, d’enfron-
taments i de diferències. Porcel, des
d’una concepció individualista, creu
que algunes grans personalitats
(Alexandre el Magne, Carlemany,
Marco Polo, Jaume I, Ramon Llull...)
han exercit un impuls decisiu en la cre-
ació de la mediterraneïtat, ja que han
perseguit la unió dels pobles sota un
mateix projecte. Però, sobretot, pensa
que l’esperit mediterrani neix precisa-
ment lligat a l’antiga Grècia, on ja
apareix l’interès per l’home, que farà
avançar totes les arts i les ciències.

Grècia aporta a la civilització alguns
dels trets essencials de la mediterra-
neïtat: el diàleg, la forma de vida
«oberta» als altres pobles i a les altres
cultures, la participació dels ciutadans
en el govern de la polis, en definitiva,
la democràcia.

Baltasar Porcel considera
que l’individualisme és el
tret més característic del
tarannà mediterrani, que
condueix a una recerca de
la llibertat i a l’escepticisme
davant les experiències
col·lectives. Aquest indivi-
dualisme ha afavorit l’acti-
vitat artística mediterrània,
que sempre ha estat fruit
d’individus aïllats, com
Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Joan Miró o els pin-
tors renaixentistes italians.
Ara bé, la mediterraneïtat
consisteix sobretot en una
actitud davant la vida, en
la qual són essencials fets
com el menjar, la festa, el
paisatge, el vi, l’oci o la
manera de concebre la
família.

Tanmateix, Mediterrània. Onatges
tumultuosos no és una obra de divul-
gació històrica, perquè els materials i
el punt de vista autobiogràfics hi apa-
reixen sovint. El llibre és també un
viatge de l’autor/narrador des del
passat fins al present. Les cròniques
del passat són interrompudes sovint
amb referències als viatges realitzats
per Porcel als països de què ens
parla. D’aquesta manera, ell mateix
s’inclou en el seu llibre i n’esdevé un
personatge més.

L’obra es clou amb unes pàgines de
to autobiogràfic amb el seu retorn a la
llar familiar dels seus avantpassats, ja
que són la baula que l’uneixen amb tot
aquest passat remot fins al llindar de la
història.

Mediterrània. Onatges tumultuosos
és una gran crònica, una extensa
narració èpica, bastida a partir d’un
material real, autèntic. Aquest llibre es
pot considerar la gran «novel·la» del
Mare Nostrum i dels seus protagonis-
tes, tant dels que tenen noms i llinatges
(reis, aventurers, filòsofs, artistes,
escriptors...) com dels que formaren la
massa anònima del poble.

Pere Rosselló Bover


