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Dura continuïtat duradora

le dur désir de durer...

Éluard

Fita convencional, dada arbitrària, data ocasional; cert, tot ben cert. Però, tot i amb

això, es fa difícil de no sucumbir a la màgia derivada del número rodó: el 100 

d’aquesta revista que ara té a les mans l’encuriosit lector (la qual, d’altra banda, 

es troba ja en la imminent avinentesa de complir l’estrènua quarantena  –just d’aquí

a un any).

I bé. No és aquest un assoliment de què puguin vantar-se gaires de les publica-

cions  –de la mena i de la periodicitat que siguin– aparegudes en la llengua del país.

Oidà, doncs.

Com que la millor celebració està, tanmateix, no pas tant a dir i a esbombar,

com sobretot a continuar com si res, vet aquí un número que, a semblança del

mateix procediment adoptat ja amb motiu del que va constituir-ne el 50 (de juny de

1994), és conjuminat amb les contribucions –vàries i heteròclites– de tots els inte-

grants, en un moment donat o altre, del consell de redacció i del comitè assessor de

la revista que han acceptat de col·laborar-hi. El resultat és, en conjunt, bigarrada-

ment llampant, intel·lectualment estimulant, enginyosament excitant. 

Temps era temps hi havia hagut –o es volia que hi hagués– la santa continuïtat.

A hores d’ara n’hi ha prou que aquesta, tot i com és dur de mantenir-la, sigui 

simplement això: duradora (amb independència tant de si hom aspira a veure-la

canonitzada com si no).

Gràcies llavors als qui han ajudat i als qui ajuden a fer-la possible.

Gràcies, doncs, a tots els detractors d’Els Marges: no hi ha millor elogi que l’in-

sult en boca o en ploma de segons qui. Gràcies també a tots els qui ens han fotoco-

piat a mansalva: ¿es vol rebre millor homenatge implícit, mal sigui a contrario et
nocento sensu, que el d’acabar essent pastura de contumaç pirateria?



Editorial 8

Els Marges 100, Primavera 2013, Barcelona, ISSN 2339-8256

Gràcies, encara, en darrer però no menys destacat lloc (i ja sense gota d’antífra-

si), a tots els subscriptors i a tots els eventuals compradors de la revista: som Els
Marges tothom qui, contra vent i marea, en temps de vaques grasses i en temps de

vaques magres, tant a les verdes com a les madures, aposta indefallible per la llen-

gua i per la literatura catalanes: per aprofundir-ne el coneixement crític, per difon-

dre’n la plena validesa en tot àmbit i nivell, per bregar, en definitiva, a favor que

aquest país sigui —i per molts anys!— exactament això, un país, i no pas una sim-

ple colònia excèntrica, vagament indòcil...     




