
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



Ve de la pàgina 1
Un altre cas no gaire conegut és
el de l‘arxiu dels Boïl, la gran nis-
saga vinguda a València en el se-
gle XIII amb Jaume I, convertits
en senyors de Manises i, des-
prés, en marquesos de la Scala.
En el segle XX, quan els hereus
del marquesat deixaren el Palau
de la Scala de València (actual-
ment la seu de la Diputació pro-
vincial), traslladaren en caixes
tota la documentació històrica a
edificis de la seua propietat a
Sueca. El gran fons nobiliari va
romandre durant anys en un es-
tat molt precari. Hi ha qui recor-
da que, fa 50 anys o 60, alguns
llauradors de l‘arròs encenien
pergamins medievals per a es-
pantar els mosquits.

Fins que el 1962 un regidor
municipal es va interessar per
aquesta col·lecció, en una època
en què pocs valoraven el patrimo-
ni cultural, i va promoure traslla-
dar tota aqueixa documentació a
l‘Ajuntament de Sueca.

“Quan jo hi vaig arribar, em
vaig trobar 22 caixes de docu-
ments perfectament catalogats”,
explica Joan Francesc Pi, arxiver
municipal de Sueca fins l‘any pas-
sat. Però hi faltaven documents.
“És impossible saber què hi falta,
deuen faltar-ne moltíssims des
del segle XIV fins al XIX”, comen-
ta Josepa Cortés, filla d‘aquell re-
gidor erudit i coautora, amb Vi-
cent Pons, del primer catàleg de
l‘arxiu dels Boïl de la Scala, publi-
cat l‘any 2000.

De fet, una part del fons nobi-
liari va anar a parar a les mans
d‘un particular, que va donar

dues caixes de documents a l‘ar-
xiu de Gandia, mentre intentava
vendre‘n la resta a l‘Ajuntament
de Manises, l‘antic senyoriu dels
Boïl. “Només podíem pagar-li
mig milió de pessetes, i l‘home
no ho va acceptar”, recorda Vi-
cent Masó, arxiver municipal de

Manises. “Anys després, el 2001,
la Diputació de València li va
comprar els documents per
30.000 euros, i els tenim ací ce-
dits per 25 anys”, explica Masó.
“Però, el fons comprat per la
Diputació era més reduït que el
que el venedor ens va oferir en la
primera oferta. La col·lecció ha-
via minvat significativament du-
rant aqueixos anys de nego-
ciació”.

Finalment, el que queda del
fons Boïl de la Scala està repartit
entre els arxius de Sueca, Gan-
dia i Manises, tot i que la
documentació fa referència a

uns altres llocs que eren propie-
tat de la família, com ara Sagunt,
Aldaia, Quart o Patraix (Valèn-
cia).

Per a fer desaparéixer desfica-
cis com aquests, la Llei de Patri-
moni Cultural Valencià de 1998
obliga els propietaris de béns cul-
turals a declarar-los, conservar-
los, comunicar-ne els traspassos
i facilitar-ne la divulgació. Una
llei capdavantera enmolts aspec-
tes, però d‘aplicació difícil. Per-
què, tot i les grans desfetes, el
patrimoni cultural valencià conti-
nua sent immens, i el seu con-
trol, una quimera, especialment

pel que fa a les obres d‘art o als
arxius que romanen ocults o sen-
se inventariar.

La llei és de compliment obli-
gatori per a tots, inclosa l‘Esglé-
sia, que ha estat, fins al segle XIX,
juntament amb la Corona i la no-
blesa, la gran mecenes de l‘art i
la cultura, a més de testimoni vi-
gilant de la vida quotidiana dels
pobles i els seus veïns. Un exem-
ple de documents fonamentals
per a la historiografia són els
Quinque libri. “Es tracta dels lli-
bres sacramentals que hi ha en
cada parròquia des del Concili de
Trento, celebrat en el segle XVI,

que contenen, entre altres da-
des, el registre exhaustiu de ba-
tejos, matrimonis i soterra-
ments, anotacions semblants a
les que es fan hui al registre ci-
vil”, comenta Jesús Alonso, cap
de l‘arxiu històric de Gandia.

Atés que l‘estadística oficial
de l‘Estat no comença fins l‘any
1856, els investigadors poden

desgranar d‘aqueixos registres
parroquials informaciómolt im-
portant sobre crisis demo-
gràfiques i econòmiques, vin-
cles socials i de llinatges, migra-
cions, religiositat popular o trets
lingüístics del segle XVI al XIX.
“En alguns llocs, com ara Dénia,
Benipeixcar o el Real de Gandia,
ja s‘han digitalitzat els Quinque

libri per a facilitar-ne l‘accés als
historiadors, mitjançant conve-
nis amb els ajuntaments”, diu
Alonso. A Gandia, però, no ha
estat possible, malgrat la
col·laboració oferida per l‘arxiu
municipal, perquè sembla que
aqueixa no és la norma. “Els ar-
xius eclesiàstics es regulen per
la nostra legislaciómultisecular,
distinta de la civil, i els proces-
sos de digitalització els coordi-
nem nosaltres”, explica Ramon
Fita, arxiver de la diòcesi de
València.

Tot i que la Conferència Epis-
copal i les diòcesis respectives

han fet una crida per amodernit-
zar els arxius parroquials, enca-
ra falta molt per fer. "És un pro-
cés lent i molt costós", comenta
Xavier Serra, coordinador de la
digitalització dels arxius parro-
quials a València. "Tenim enlles-
tit un projecte que començarà
tan bon punt l‘arquebisbe signe
l‘autorització, i tot allò informati-
tzat es podrà consultar a l‘arxiu
diocesà. No es pot demanar d‘un
dia per l‘altre que digitalitzem el
que hem conservat durant se-
gles", matisa Serra, que ens re-
corda la gran destrucció docu-
mental que va patir l‘Església du-
rant la Guerra Civil.

"Però, per què els Quinque li-
bri no es poden digitalitzar als
arxius municipals?", es pregun-
ta sorpresa Josepa Cortés quan
li ho comentem. Josep Montesi-
nos, professor d‘Història de l‘Art
a la Universitat de València i ex-
pert en patrimoni cultural, va
més enllà: “El patrimoni de l‘Es-
glésia s‘ha fet al llarg dels segles

amb les aportacions i les dona-
cions dels fidels. Per tant, és un
patrimoni de tot el poble
valencià". "Dit açò", afig, "sóc
partidari de donar suport a l‘Es-
glésia en la tasca de conservació
del seu patrimoni, i el consens
amb l‘administració no és
només desitjable, sinó necessa-
ri". Mentre no es produïsca la
digitalització, els historiadors
hauran de continuar anant de
parròquia en parròquia per a
consultar manualment els lli-
bres sacramentals, amb
l‘autorització prèvia de l‘arque-
bisbat, és clar.

Un patrimoni immens
Molts documents conservats en arxius segueixen a l’espera de digitalització

L a cultura occidental té tres
potes: l‘Odissea, que apor-
ta tot el fons grec; elsEvan-

gelis, que proporcionen el fons
místic, i la Divina Comèdia, que
facilita el substrat de modernitat
literària; vivim només d‘això, de
la simbologia literària, artística i
vital d‘aquests tres llibres. Així
ho creu l‘escriptor, antropòleg i
professor de grec i cultura
clàssica Joan Francesc Mira
(València, 1939) que, com si es
tractara d‘un dels treballs d‘Hèr-
cules ("i ara, ell patia molt; jo,
m‘ho passe bé"), els ha traduït al
català. Ho explica amb la natura-
litat i l‘apassionament del savi. I
de la mateixa manera ho ha
traduït, especialment ara amb
els 12.000 versos dels 24 cants
que expliquen la tornada d‘Ulis-
ses de la guerra de Troia, l‘Odis-
sea (Proa), tot i que hi havia la
versió canònica de Carles Riba,
"un dels grans moments del
català literari del segle XX",
diuen els llibres.

Pregunta.No he llegit sencera
l‘Odissea. Què m‘he perdut?

Resposta. Doncs, una de les
tres obres més importants de la
literatura occidental, la mare de
tot. De què? Doncs de coses tan
diferents com la creació d‘Ulis-
ses, l‘arquetip més important
que han donat les lletres per la
manera com reflecteix els con-
flictes de la vida; o l‘elegància
literària, inèdita fins llavors; o
la consciència del fet creador,
com en el moment en què Ho-
mer, en el Cant XII, deixa veure
com afectava, la narració, el
públic: no s‘havia vist fins lla-
vors en literatura.

P. Ulisses és un heroi mo-
dern encara vàlid actualment?
Ho dic perquè reforça senti-
ments com la pietat, la fidelitat
i l‘amistat, hui en dia clarament
de baixa, no?

R.En absolut; Ulisses és etern,
com l‘obra. I els seus valors, tam-
bé. Els valors no són el que fas,
sinó el que se suposa que s‘hau-
ria de fer; i l‘obra en té de cab-
dals, com el de la fidelitat; el de la
lleialtat; el de la integritat i la co-
herència amb unmateix, comde-
mostra Telèmac, que fa el que fa
perquè és fill del seu pare i com a

tal actua en conseqüència davant
de la família i el poder. També hi
ha el de l‘hospitalitat: sense el res-
pecte i l‘acolliment al viatger no
hi hauria hagut mai comerç… I el
de l‘ordre: les úniques criatures
que no viuen en societat en el
llibre, que no tenen famílies ni
lleis, són els ciclops, que mengen
carn humana… L‘Odissea mostra

el valor de l‘ordre, com es restau-
ra la societat quan s‘ha destruït
l‘ordre. Curiós: l‘ordre, una cosa
tan devaluada actualment, com a
necessari… És un llibre d‘aventu-
res, però també un manual de
conducta ètica. Hi és tot!

P. S‘estima més algun episodi
concret?

R. Buf! Potser dos, d‘oposats:
un, quan a Ulisses, nàufrag a la
platja dels feacis, se li apareix

Nausica, que jugava a pilota, mig
nua també; ell es tapa delicada-
ment amb unes fulles… És pura
delícia; per contraposició, l‘episo-
di de la matança dels preten-
dents, amb una descripció
gràfica descomunal sobre com
entren les llances a la carn de la
gent i com cauen taules i gots i
cossos…Però també hi ha la imat-
ge d‘Arcos, el gos ja moribund
d‘Ulisses, que ell no vol tocar per-
què no el reconeguen i el gos ja
només pot bellugar la cua…
Aquests moments de delicadesa i
qualitat literària grandíssima
per a expressar tantes coses i sen-
timents no són en les epopeies
clàssiques escandinaves ni en el
Roldan ni enlloc. I això passa en
l‘Odissea, l‘òbrigues per on
l‘òbrigues…

P.Parlar d‘una versió de l‘Odis-
sea en català és esmentar, per
força, la del tòtem Carles Riba.

R. Sí, és clar. D‘entrada, cada
50 anys una cultura ha de revisar
tots els seus textos clàssics. De la
versió de Riba només puc dir que
és un gran poema de Carles Riba,
escrit com ell feia. Per al meu
gust, gongoreja una mica.

P. La seua és més planera,
més narrativa?

R.En la de Riba sembla que hi
haja un intent d‘elevar el nivell
del vers, hi predomina l‘ordre
poètic, com si fóra alta poesia, el
to del llenguatge ésmolt alt i el to
original no era així. L‘Odissea és
un gran poema narratiu o una
narració en vers; jo he volgut re-
produir la dinàmica narrativa de
l‘obra, per això he optat per una

versió directa i transparent, sen-
se entrebancs: ni llenguatge po-
pular ni acadèmic.

P. És menys poètica, doncs,
menys bonica, la seua Odissea?

R. Depén del concepte de bo-
nica. En qualsevol cas, la meua
versió es pot cantar: he fabricat

versos hexàmetres, però també
es pot llegir perfectament en
narració contínua.

P. Feia una primera versió li-
teral i després ajustava les famo-
ses 13 síl·labes a 17?

R. No, vaig anar a vers fet,
pràcticament acabat, només

amb petits retocs, entre altres
coses gràcies als comentaris de
l‘editor Jordi Cornudella.

P. Vers fet i acabat de colp?
R. Estudie grec des dels 14

anys. Durant un any, vaig consul-
tar entre vuit i 10 traduccions i
vaig fer sis relectures de l‘obra.
Ho tenia tot al cap i repassava
mentalmentmil vegades els ver-
sos en grec; al principi, en cinc
hores de treball amb prou fae-
nes feia 10 versos diaris;
m‘eixien callositats als dits per
anar comptant tant: ta, ta, ta,
ta… Mai no vaig poder passar

dels 25 versos per dia; durant
dos anys. Ho he fet perquè he
volgut, m‘agrada perquè crec
que s‘havia de fer, però també hi
havia en mi un component de
servei públic, de voler posar
l‘obra d‘Homer al servei del
màxim de gent possible.

P. La seua és la tercera
traducció completa de l‘Odis-
sea després de la de Riba i la de
Joan Alberich. No és sorpre-

nent per a una llengua com la
catalana?

R. No si es coneix la potèn-
cia excepcional de la literatura
catalana: el primer gran filòsof
en llengua romànica és Llull; el
millor poeta del XV és Ausiàs
March; la primera traducció
completa i en vers de la Divina
Comèdia és d‘Andreu Febrer el
1429; el castellà no té la
col·lecció de clàssics de la Ber-
natMetge… La cultura i la ideo-
logia tenen la seua dinàmica;
amb l‘economia et poden fer la
murga, però la cultura pot anar
per una altra banda. El
valencià no havia estat tan arra-
conat en els últims 50 anys i
ara la producció literària culta
en català és molt dominant so-
bre la castellana a València.

P. El famós corredor eco-
nòmic i de transports del Medi-
terrani ara aprovat afectarà en
positiu les relacions culturals en-
tre València i Catalunya?

R. Potser, darrere dels inte-
ressos econòmics, farà canviar
els recels del poder públic
valencià —tant del PP com del
PSOE— envers Catalunya i el
català. I així en desbloquejaran
temes com els de TV3 i d‘altres
indústries culturals… En fi, com
li passava a Ulisses, que Atena
ens protegisca i ens desvie les
llances…

JOAN FRANCESC MIRA ESCRIPTOR I TRADUCTOR

“‘L’Odissea’ és aventura i manual d’ètica”

D ecidir una data com la
del 20 de novembre per
a convocar eleccions és,

com ho diríem…, en fi, cap co-
mentari.

Ignorem si hi pot haver cap
relació o no, però des de diver-
sos llocs s‘ha produït un inte-
rés comú de recordatoris rela-
cionats amb la vida sota el fran-
quisme. En parlaré d‘un.

Aquest mes de novembre, i
organitzat per la universitat
(Departament d‘Història de
l‘Educació de la Facultat de
CCEE) i pel CEIC Alfons el Vell
de Gandia, dins de les Jorna-
des d‘Història de l‘Educació Va-
lenciana, hi ha hagut una sèrie
de debats entre un bon nombre
de participants que hi van acu-
dir o hi van enviar textos al
voltant de l‘educació secun-
dària dels anys 60. Fa molts
anys, sí, però fa quatre dies
també. Dels batxillerats dels
60 van eixir els governants ac-
tuals, per exemple.

Dedicar uns minuts a retro-
cedir en el temps, i no qualse-
vol temps, fa reviure uns re-
cords que avui poden ser inver-
semblants. De moment, la ciu-
tat de València tenia dos insti-
tuts: el de xics (Lluís Vives) i el
de xiques (Sant Vicent Ferrer).
El batxillerat públic separava
els alumnes per raons de sexe.
Durant l‘acte de Gandia es va
constatar que les xiques ana-
ren molt més lluny pel que fa a
fermesa, reivindicacions, auto-
nomia. Hi va contribuir l‘arri-
bada d‘un professorat més jo-
ve. En el cas del Lluís Vives,
ens obligaven a formar militar-
ment al pati per a hissar i
arriar les banderes d‘Espanya,
dels requetés i de la Falange.
Fa quatre dies.

Un professorat avorrit,
sòrdid, vell (en el sentit aní-
mic), "premiat" pel seu compor-
tament davant del colp d‘estat
de Franco, psicòtic sense diag-
nosticar en molts dels casos, i
una presència clerical d‘un pes
atabalador.

Qualsevol intent de practi-
car lectura (?), sala d‘esports i
esbarjo o acampades passava
per entrar en l‘OJE (branca ju-
venil de la Falange). Fa quatre
dies. I mantindre una beca su-
posava suportar tota mena de
xantatges. Si el teu comporta-
ment no era l‘esperat, la podies
perdre. Els exercicis espiri-
tuals, una setmana l‘any, eren
un exemple d‘apocalipsi sobre
els pobres adolescents necessi-
tats d‘un mínim d‘informació
que mai no va arribar, ni tan
sols a escala acadèmica, llevat
d‘uns quants casos. Vora els
anys 1966 i següents, xics i xi-
ques vam trencar la separació i
vam unir esforços. I aquella
"educació" va fracassar.

Però torna i torna. La sents,
l‘olores en alguns discursos de
polítics contemporanis. S‘acos-
ta el 20-N i ens puja una tremo-
lor com pujava a l‘estudiant
mort de matinada… ("Què vo-
len aquesta gent").

A LA LLETRA

Fa quatre dies
Albert Garcia i
Hernàndez

Dalt, pergamí del 1398 recuperat fa pocs anys, dipositat a
l'Arxiu Històric de Gandia. A l'esquerra, presentació a
Barcelona de l'edició moderna del Llibre de la Barunia
d’Eramprunyà. En la imatge, l'autora, Elena Cantarell, i
l'editor Lluís Pagés. / natxo francés / massimiliano minocri

CARLES GELI Barcelona

La llei obliga els
propietaris de béns
culturals a declarar-los
i conservar-los

“Durant un any, vaig
consultar entre vuit i deu
traduccions i vaig fer sis
relectures de l‘obra”

El de l’Església
és un patrimoni
de tot el poble
valencià”

“Ulisses és etern,
com l‘obra.
I els seus valors,
també”

L’escriptor Joan Francesc Mira. / tejederas
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Ve de la pàgina 1
Un altre cas no gaire conegut és
el de l‘arxiu dels Boïl, la gran nis-
saga vinguda a València en el se-
gle XIII amb Jaume I, convertits
en senyors de Manises i, des-
prés, en marquesos de la Scala.
En el segle XX, quan els hereus
del marquesat deixaren el Palau
de la Scala de València (actual-
ment la seu de la Diputació pro-
vincial), traslladaren en caixes
tota la documentació històrica a
edificis de la seua propietat a
Sueca. El gran fons nobiliari va
romandre durant anys en un es-
tat molt precari. Hi ha qui recor-
da que, fa 50 anys o 60, alguns
llauradors de l‘arròs encenien
pergamins medievals per a es-
pantar els mosquits.

Fins que el 1962 un regidor
municipal es va interessar per
aquesta col·lecció, en una època
en què pocs valoraven el patrimo-
ni cultural, i va promoure traslla-
dar tota aqueixa documentació a
l‘Ajuntament de Sueca.

“Quan jo hi vaig arribar, em
vaig trobar 22 caixes de docu-
ments perfectament catalogats”,
explica Joan Francesc Pi, arxiver
municipal de Sueca fins l‘any pas-
sat. Però hi faltaven documents.
“És impossible saber què hi falta,
deuen faltar-ne moltíssims des
del segle XIV fins al XIX”, comen-
ta Josepa Cortés, filla d‘aquell re-
gidor erudit i coautora, amb Vi-
cent Pons, del primer catàleg de
l‘arxiu dels Boïl de la Scala, publi-
cat l‘any 2000.

De fet, una part del fons nobi-
liari va anar a parar a les mans
d‘un particular, que va donar

dues caixes de documents a l‘ar-
xiu de Gandia, mentre intentava
vendre‘n la resta a l‘Ajuntament
de Manises, l‘antic senyoriu dels
Boïl. “Només podíem pagar-li
mig milió de pessetes, i l‘home
no ho va acceptar”, recorda Vi-
cent Masó, arxiver municipal de

Manises. “Anys després, el 2001,
la Diputació de València li va
comprar els documents per
30.000 euros, i els tenim ací ce-
dits per 25 anys”, explica Masó.
“Però, el fons comprat per la
Diputació era més reduït que el
que el venedor ens va oferir en la
primera oferta. La col·lecció ha-
via minvat significativament du-
rant aqueixos anys de nego-
ciació”.

Finalment, el que queda del
fons Boïl de la Scala està repartit
entre els arxius de Sueca, Gan-
dia i Manises, tot i que la
documentació fa referència a

uns altres llocs que eren propie-
tat de la família, com ara Sagunt,
Aldaia, Quart o Patraix (Valèn-
cia).

Per a fer desaparéixer desfica-
cis com aquests, la Llei de Patri-
moni Cultural Valencià de 1998
obliga els propietaris de béns cul-
turals a declarar-los, conservar-
los, comunicar-ne els traspassos
i facilitar-ne la divulgació. Una
llei capdavantera enmolts aspec-
tes, però d‘aplicació difícil. Per-
què, tot i les grans desfetes, el
patrimoni cultural valencià conti-
nua sent immens, i el seu con-
trol, una quimera, especialment

pel que fa a les obres d‘art o als
arxius que romanen ocults o sen-
se inventariar.

La llei és de compliment obli-
gatori per a tots, inclosa l‘Esglé-
sia, que ha estat, fins al segle XIX,
juntament amb la Corona i la no-
blesa, la gran mecenes de l‘art i
la cultura, a més de testimoni vi-
gilant de la vida quotidiana dels
pobles i els seus veïns. Un exem-
ple de documents fonamentals
per a la historiografia són els
Quinque libri. “Es tracta dels lli-
bres sacramentals que hi ha en
cada parròquia des del Concili de
Trento, celebrat en el segle XVI,

que contenen, entre altres da-
des, el registre exhaustiu de ba-
tejos, matrimonis i soterra-
ments, anotacions semblants a
les que es fan hui al registre ci-
vil”, comenta Jesús Alonso, cap
de l‘arxiu històric de Gandia.

Atés que l‘estadística oficial
de l‘Estat no comença fins l‘any
1856, els investigadors poden

desgranar d‘aqueixos registres
parroquials informaciómolt im-
portant sobre crisis demo-
gràfiques i econòmiques, vin-
cles socials i de llinatges, migra-
cions, religiositat popular o trets
lingüístics del segle XVI al XIX.
“En alguns llocs, com ara Dénia,
Benipeixcar o el Real de Gandia,
ja s‘han digitalitzat els Quinque

libri per a facilitar-ne l‘accés als
historiadors, mitjançant conve-
nis amb els ajuntaments”, diu
Alonso. A Gandia, però, no ha
estat possible, malgrat la
col·laboració oferida per l‘arxiu
municipal, perquè sembla que
aqueixa no és la norma. “Els ar-
xius eclesiàstics es regulen per
la nostra legislaciómultisecular,
distinta de la civil, i els proces-
sos de digitalització els coordi-
nem nosaltres”, explica Ramon
Fita, arxiver de la diòcesi de
València.

Tot i que la Conferència Epis-
copal i les diòcesis respectives

han fet una crida per amodernit-
zar els arxius parroquials, enca-
ra falta molt per fer. "És un pro-
cés lent i molt costós", comenta
Xavier Serra, coordinador de la
digitalització dels arxius parro-
quials a València. "Tenim enlles-
tit un projecte que començarà
tan bon punt l‘arquebisbe signe
l‘autorització, i tot allò informati-
tzat es podrà consultar a l‘arxiu
diocesà. No es pot demanar d‘un
dia per l‘altre que digitalitzem el
que hem conservat durant se-
gles", matisa Serra, que ens re-
corda la gran destrucció docu-
mental que va patir l‘Església du-
rant la Guerra Civil.

"Però, per què els Quinque li-
bri no es poden digitalitzar als
arxius municipals?", es pregun-
ta sorpresa Josepa Cortés quan
li ho comentem. Josep Montesi-
nos, professor d‘Història de l‘Art
a la Universitat de València i ex-
pert en patrimoni cultural, va
més enllà: “El patrimoni de l‘Es-
glésia s‘ha fet al llarg dels segles

amb les aportacions i les dona-
cions dels fidels. Per tant, és un
patrimoni de tot el poble
valencià". "Dit açò", afig, "sóc
partidari de donar suport a l‘Es-
glésia en la tasca de conservació
del seu patrimoni, i el consens
amb l‘administració no és
només desitjable, sinó necessa-
ri". Mentre no es produïsca la
digitalització, els historiadors
hauran de continuar anant de
parròquia en parròquia per a
consultar manualment els lli-
bres sacramentals, amb
l‘autorització prèvia de l‘arque-
bisbat, és clar.

Un patrimoni immens
Molts documents conservats en arxius segueixen a l’espera de digitalització

L a cultura occidental té tres
potes: l‘Odissea, que apor-
ta tot el fons grec; elsEvan-

gelis, que proporcionen el fons
místic, i la Divina Comèdia, que
facilita el substrat de modernitat
literària; vivim només d‘això, de
la simbologia literària, artística i
vital d‘aquests tres llibres. Així
ho creu l‘escriptor, antropòleg i
professor de grec i cultura
clàssica Joan Francesc Mira
(València, 1939) que, com si es
tractara d‘un dels treballs d‘Hèr-
cules ("i ara, ell patia molt; jo,
m‘ho passe bé"), els ha traduït al
català. Ho explica amb la natura-
litat i l‘apassionament del savi. I
de la mateixa manera ho ha
traduït, especialment ara amb
els 12.000 versos dels 24 cants
que expliquen la tornada d‘Ulis-
ses de la guerra de Troia, l‘Odis-
sea (Proa), tot i que hi havia la
versió canònica de Carles Riba,
"un dels grans moments del
català literari del segle XX",
diuen els llibres.

Pregunta.No he llegit sencera
l‘Odissea. Què m‘he perdut?

Resposta. Doncs, una de les
tres obres més importants de la
literatura occidental, la mare de
tot. De què? Doncs de coses tan
diferents com la creació d‘Ulis-
ses, l‘arquetip més important
que han donat les lletres per la
manera com reflecteix els con-
flictes de la vida; o l‘elegància
literària, inèdita fins llavors; o
la consciència del fet creador,
com en el moment en què Ho-
mer, en el Cant XII, deixa veure
com afectava, la narració, el
públic: no s‘havia vist fins lla-
vors en literatura.

P. Ulisses és un heroi mo-
dern encara vàlid actualment?
Ho dic perquè reforça senti-
ments com la pietat, la fidelitat
i l‘amistat, hui en dia clarament
de baixa, no?

R.En absolut; Ulisses és etern,
com l‘obra. I els seus valors, tam-
bé. Els valors no són el que fas,
sinó el que se suposa que s‘hau-
ria de fer; i l‘obra en té de cab-
dals, com el de la fidelitat; el de la
lleialtat; el de la integritat i la co-
herència amb unmateix, comde-
mostra Telèmac, que fa el que fa
perquè és fill del seu pare i com a

tal actua en conseqüència davant
de la família i el poder. També hi
ha el de l‘hospitalitat: sense el res-
pecte i l‘acolliment al viatger no
hi hauria hagut mai comerç… I el
de l‘ordre: les úniques criatures
que no viuen en societat en el
llibre, que no tenen famílies ni
lleis, són els ciclops, que mengen
carn humana… L‘Odissea mostra

el valor de l‘ordre, com es restau-
ra la societat quan s‘ha destruït
l‘ordre. Curiós: l‘ordre, una cosa
tan devaluada actualment, com a
necessari… És un llibre d‘aventu-
res, però també un manual de
conducta ètica. Hi és tot!

P. S‘estima més algun episodi
concret?

R. Buf! Potser dos, d‘oposats:
un, quan a Ulisses, nàufrag a la
platja dels feacis, se li apareix

Nausica, que jugava a pilota, mig
nua també; ell es tapa delicada-
ment amb unes fulles… És pura
delícia; per contraposició, l‘episo-
di de la matança dels preten-
dents, amb una descripció
gràfica descomunal sobre com
entren les llances a la carn de la
gent i com cauen taules i gots i
cossos…Però també hi ha la imat-
ge d‘Arcos, el gos ja moribund
d‘Ulisses, que ell no vol tocar per-
què no el reconeguen i el gos ja
només pot bellugar la cua…
Aquests moments de delicadesa i
qualitat literària grandíssima
per a expressar tantes coses i sen-
timents no són en les epopeies
clàssiques escandinaves ni en el
Roldan ni enlloc. I això passa en
l‘Odissea, l‘òbrigues per on
l‘òbrigues…

P.Parlar d‘una versió de l‘Odis-
sea en català és esmentar, per
força, la del tòtem Carles Riba.

R. Sí, és clar. D‘entrada, cada
50 anys una cultura ha de revisar
tots els seus textos clàssics. De la
versió de Riba només puc dir que
és un gran poema de Carles Riba,
escrit com ell feia. Per al meu
gust, gongoreja una mica.

P. La seua és més planera,
més narrativa?

R.En la de Riba sembla que hi
haja un intent d‘elevar el nivell
del vers, hi predomina l‘ordre
poètic, com si fóra alta poesia, el
to del llenguatge ésmolt alt i el to
original no era així. L‘Odissea és
un gran poema narratiu o una
narració en vers; jo he volgut re-
produir la dinàmica narrativa de
l‘obra, per això he optat per una

versió directa i transparent, sen-
se entrebancs: ni llenguatge po-
pular ni acadèmic.

P. És menys poètica, doncs,
menys bonica, la seua Odissea?

R. Depén del concepte de bo-
nica. En qualsevol cas, la meua
versió es pot cantar: he fabricat

versos hexàmetres, però també
es pot llegir perfectament en
narració contínua.

P. Feia una primera versió li-
teral i després ajustava les famo-
ses 13 síl·labes a 17?

R. No, vaig anar a vers fet,
pràcticament acabat, només

amb petits retocs, entre altres
coses gràcies als comentaris de
l‘editor Jordi Cornudella.

P. Vers fet i acabat de colp?
R. Estudie grec des dels 14

anys. Durant un any, vaig consul-
tar entre vuit i 10 traduccions i
vaig fer sis relectures de l‘obra.
Ho tenia tot al cap i repassava
mentalmentmil vegades els ver-
sos en grec; al principi, en cinc
hores de treball amb prou fae-
nes feia 10 versos diaris;
m‘eixien callositats als dits per
anar comptant tant: ta, ta, ta,
ta… Mai no vaig poder passar

dels 25 versos per dia; durant
dos anys. Ho he fet perquè he
volgut, m‘agrada perquè crec
que s‘havia de fer, però també hi
havia en mi un component de
servei públic, de voler posar
l‘obra d‘Homer al servei del
màxim de gent possible.

P. La seua és la tercera
traducció completa de l‘Odis-
sea després de la de Riba i la de
Joan Alberich. No és sorpre-

nent per a una llengua com la
catalana?

R. No si es coneix la potèn-
cia excepcional de la literatura
catalana: el primer gran filòsof
en llengua romànica és Llull; el
millor poeta del XV és Ausiàs
March; la primera traducció
completa i en vers de la Divina
Comèdia és d‘Andreu Febrer el
1429; el castellà no té la
col·lecció de clàssics de la Ber-
natMetge… La cultura i la ideo-
logia tenen la seua dinàmica;
amb l‘economia et poden fer la
murga, però la cultura pot anar
per una altra banda. El
valencià no havia estat tan arra-
conat en els últims 50 anys i
ara la producció literària culta
en català és molt dominant so-
bre la castellana a València.

P. El famós corredor eco-
nòmic i de transports del Medi-
terrani ara aprovat afectarà en
positiu les relacions culturals en-
tre València i Catalunya?

R. Potser, darrere dels inte-
ressos econòmics, farà canviar
els recels del poder públic
valencià —tant del PP com del
PSOE— envers Catalunya i el
català. I així en desbloquejaran
temes com els de TV3 i d‘altres
indústries culturals… En fi, com
li passava a Ulisses, que Atena
ens protegisca i ens desvie les
llances…

JOAN FRANCESC MIRA ESCRIPTOR I TRADUCTOR

“‘L’Odissea’ és aventura i manual d’ètica”

D ecidir una data com la
del 20 de novembre per
a convocar eleccions és,

com ho diríem…, en fi, cap co-
mentari.

Ignorem si hi pot haver cap
relació o no, però des de diver-
sos llocs s‘ha produït un inte-
rés comú de recordatoris rela-
cionats amb la vida sota el fran-
quisme. En parlaré d‘un.

Aquest mes de novembre, i
organitzat per la universitat
(Departament d‘Història de
l‘Educació de la Facultat de
CCEE) i pel CEIC Alfons el Vell
de Gandia, dins de les Jorna-
des d‘Història de l‘Educació Va-
lenciana, hi ha hagut una sèrie
de debats entre un bon nombre
de participants que hi van acu-
dir o hi van enviar textos al
voltant de l‘educació secun-
dària dels anys 60. Fa molts
anys, sí, però fa quatre dies
també. Dels batxillerats dels
60 van eixir els governants ac-
tuals, per exemple.

Dedicar uns minuts a retro-
cedir en el temps, i no qualse-
vol temps, fa reviure uns re-
cords que avui poden ser inver-
semblants. De moment, la ciu-
tat de València tenia dos insti-
tuts: el de xics (Lluís Vives) i el
de xiques (Sant Vicent Ferrer).
El batxillerat públic separava
els alumnes per raons de sexe.
Durant l‘acte de Gandia es va
constatar que les xiques ana-
ren molt més lluny pel que fa a
fermesa, reivindicacions, auto-
nomia. Hi va contribuir l‘arri-
bada d‘un professorat més jo-
ve. En el cas del Lluís Vives,
ens obligaven a formar militar-
ment al pati per a hissar i
arriar les banderes d‘Espanya,
dels requetés i de la Falange.
Fa quatre dies.

Un professorat avorrit,
sòrdid, vell (en el sentit aní-
mic), "premiat" pel seu compor-
tament davant del colp d‘estat
de Franco, psicòtic sense diag-
nosticar en molts dels casos, i
una presència clerical d‘un pes
atabalador.

Qualsevol intent de practi-
car lectura (?), sala d‘esports i
esbarjo o acampades passava
per entrar en l‘OJE (branca ju-
venil de la Falange). Fa quatre
dies. I mantindre una beca su-
posava suportar tota mena de
xantatges. Si el teu comporta-
ment no era l‘esperat, la podies
perdre. Els exercicis espiri-
tuals, una setmana l‘any, eren
un exemple d‘apocalipsi sobre
els pobres adolescents necessi-
tats d‘un mínim d‘informació
que mai no va arribar, ni tan
sols a escala acadèmica, llevat
d‘uns quants casos. Vora els
anys 1966 i següents, xics i xi-
ques vam trencar la separació i
vam unir esforços. I aquella
"educació" va fracassar.

Però torna i torna. La sents,
l‘olores en alguns discursos de
polítics contemporanis. S‘acos-
ta el 20-N i ens puja una tremo-
lor com pujava a l‘estudiant
mort de matinada… ("Què vo-
len aquesta gent").

A LA LLETRA

Fa quatre dies
Albert Garcia i
Hernàndez

Dalt, pergamí del 1398 recuperat fa pocs anys, dipositat a
l'Arxiu Històric de Gandia. A l'esquerra, presentació a
Barcelona de l'edició moderna del Llibre de la Barunia
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