
L ‘any 1979 es va derruir
l‘edifici de l‘Ajuntament
de Gandia per a construir-

ne un de nou. En tombar els
obrers una paretmitgera, s‘enlai-
raren amb la polseguera cente-
nars de pergamins, ocults i obli-
dats durant segles. Encara es co-
menta que la gent s‘afanyava en-

tre els enderrocs per agafar-los.
El 2004, tres germans de Gan-

dia donaren a l‘arxiu històric de
la ciutat 500 pergamins que here-
taren en morir son pare. Docu-
ments del consell de la vila me-
dieval que estaven, no se sap
com, en mans d‘un particular, i
que sortosament ja formen part
del patrimoni col·lectiu.

I un últim exemple: el 1911 des-
aparegueren de la col·legiata de
Gandia les escultures dels 12
apòstols que, el 1387, el primer
duc reial i nét de Jaume II, Alfons
d‘Aragó, va encarregar per a de-
corar el temple. Dècades després
de la desaparició, se‘n localitza-
ren quatre a Copenhaguen, i qua-
tre més al Museu d‘Art Nacional

de Catalunya. I la resta? “El 1947,
un veí de Daimús va oferir a un
dentista de Gandia el cap d‘un
dels apòstols a canvi d‘una banca-
da de dents postisses”, conta
Joan Cardona, l‘arqueòleg muni-
cipal, que ja té la custòdia del
fragment des que un dels fills del
dentista el va donar el 2004.

Tres anècdotes només d‘una
sola ciutat ens fan la idea dels
avatars que ha viscut el patrimo-
ni valencià. Les guerres i els ava-
lots, la ignorància, la desídia i la
cobdícia han fet desaparéixer
una bona part de la nostra
història.

Hi hamolts casos coneguts de
robatoris, però n‘hi ha d‘altres
que no ho són tant. Elmedievalis-
ta i catedràtic de la Universitat
de València Ferran Garcia-Oliver
ha lamentat durant molts anys la
desaparició a Gavà (Barcelona)
del Llibre de la Baronia d‘Eram-
prunyà, que contenia les
memòries, des del segle XII fins
al XV, de la nissaga cavalleresca
dels March, avantpassats i fami-
liars del nostre Ausiàs. Una
col·lecció de manuscrits única a
Europa.

Però, coses de l‘atzar, durant

la redacció d‘aquest reportatge
ens assabentem de la pre-
sentació a Barcelona, fa ara una
setmana, de l‘edició moderna
dels manuscrits desapareguts.
“El llibre el furtaren, cap als anys
80, de l‘arxiu de l‘antiga baro-
nia", explica Josep Capmany, di-
rector del Centre d‘Estudis de
Gavà. “Es donava per perdut, fins
que el 2009, el nou hereu de les
propietats, nomenat després
d‘uns quants anys de disputes fa-
miliars, va anar a la Universitat
de Barcelona per mostrar el lli-
bre. ‘Això és interessant?‘,
preguntà, i va deixar elsmedieva-
listes bocabadats”. Dos anys de
digitalització en un procés quasi
secret han permés recuperar un
obra cabdal que l‘hereu manté
en propietat, però que els histo-
riadors podran ara destriar en bi-
blioteques i arxius digitals.
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F a molts anys, quan em dedicava
més intensament a l‘antropologia
cultural, vaig publicar un estudi

amb el títol “De com es pot ser grec per
trenta segles”. Títol d‘aparença impossi-
ble, però amb continguts ben reals: des de

l‘Odissea d‘Homer i Els treballs i els dies
d‘Hesíode, fins als estudis dels
antropòlegs del segle XX, la quantitat
d‘elements d‘una "cultura profunda" que
han continuat vius és impressionant. I un
d‘aquests trets o elements de fons és la
valoració positiva de l‘engany, de l‘astúcia
en el tracte, de la dissimulació, de prome-
tre una cosa i fer-ne una altra, de fer-se
passar per algú altre. Enganyar l‘adversa-
ri no era un vici, era una virtut. Ulisses,
des del primer vers, ja és definit com a
polítropos, el de mil cares, el de moltes
astúcies, i se‘n vanta i ho explota, des del
primer cant fins a l‘últim. En el Cant XIII,
a penes arribat a Ítaca, troba un jove pas-

tor i li conta un seguit de mentides sobre
qui és i d‘on ve (no és la primera vegada
que ho fa, ni serà l‘última). Però el pastor
resulta ser la deessa d‘ulls grisos, Atena,
que llavors es mostra com a tal, i li diu
(traducció meua): "Astuciós i subtil ha de
ser qui volgués superar-te / en tota mena
d‘enganys, fins i tot si és un déu qui t‘en-
contra. /Murri, embolicador imai tip d‘ar-
dits, no podries / ni en el teu propi país
oblidar-te d‘astúcies i trampes / i de relats
mentiders, que t‘agraden d‘ençà que vas
nàixer!". Ulisses s‘ha inventat una història
falsa per amagar la pròpia identitat, i Ate-
na li dedica, admirada, els epítets que defi-
neixen l‘heroi com a paradigmàticament

hàbil i astut. Bé, doncs, aquest Ulisses,
definit tan clarament per la deessa, és jus-
tament això: el grec paradigmàtic, l‘exem-
ple permanent, el portador d‘unmodel de
valors i de conducta. A cada governant
grec contemporani (els tres Papandreu,
avi, pare i nét, o la dinastia conservadora
dels Karamanlis, i alguns altres), Atena
també els podria haver dit: "No podries, ni
en el teu propi país, oblidar-te d‘astúcies i
trampes i de relats mentiders?". La di-
ferència entre els antics i els moderns és
que les víctimes d‘Ulisses, al final, van ser
els pretendents de Penèlope, i en el cas de
Papandreu i els seus predecessors serà un
país sencer, i potser algú més.

Patrimoni ocult, història
segrestada
La recuperació del patrimoni està plena de peripècies, en les quals
l'atzar intervé de vegades per salvar-lo, si no per destrossar-lo
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Hi ha molts casos
coneguts de robatoris,
però n‘hi ha d‘altres
que no ho són tant

Una col·lecció de
manuscrits única a
Europa s’ha pogut
digitalitzar


