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LLIBRES

ls processos de conscienciació lin-
güística depenen de la sociologia
de cada territori. En els orígens de

desclosa del període de catalanisme lite-
rari, el reusenc Eduard Toda Güell
(1855-1941) cobra entitat pròpia. Un
bon estudi sobre l’obra d’aquest diplo-
màtic el realitza, de fa anys, l’historiador
Jaume Massó Carballido. En aquest tre-
ball analitza el primer període d’Eduard
Toda, etapa bàsica que defineix una part
del seu aspecte biogràfic: anàlisi de la xar-
xa cultural reusenca del darrer terç del
vuit-cents, descabdellament de la funció
de vicecònsol a la Xina (1876-1882) i a
Egipte (1884-1887) i primera relació amb
l’Alguer.

Com detalla Massó, el període de jo-
ventut d’Eduard Toda és el de la relació
amb un nucli literari local preponderant:
Joaquim Bartrina, Antoni Gaudí, Josep
Ribera. Aquest context posa en contacte
Toda amb l’Ateneu ciutadà Centre de
Lectura i reflecteix la identitat del mece-
nes de Poblet amb la cultura i el territori. L’etapa diplomàtica –entre la
Xina i Egipte– remet a un cas no gaire comú entre renaixentistes coeta-
nis: la visió de Toda sobre altres cultures i l’estudi que en fa (l’egiptolo-
gia en seria una especificitat). Finalment, les vinculacions del prohom
amb l’etapa de primera expansió de la Renaixença –la relació amb el
grup de La Renaixensa i la segona obra escrita sobre el monestir de Po-
blet (1883) i el primer viatge a l’Alguer (1887)– situen de ple l’erudit re-
usenc en els circuits d’un propi mercat cultural (i parapolític). Per tot ai-
xò, Eduard Toda, del traspàs del qual es commemora el setantè aniver-
sari, és del tot significatiu en la recerca sobre la gradació d’influència de
les diverses Renaixences: catalana, valenciana i mallorquina.
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De Reus al món
Els primers trenta-cinc anys de la biografia
del reusenc Eduard Toda

«EDUARD TODA I
GÜELL: DE REUS A
SARDENYA»
Autor: JAUME MASSÓ
Editorial: ARXIU DE
TRADICIONS
Pàgines: 71 / Preu: 10 €

Aquesta recerca
contextualiza els
primers trenta-cinc
anys de la biografia
d’Eduard Toda.
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a novel·la és un instrument ido-
ni per a l’anàlisi de la realitat:
permet el retrat i la farsa, la idea

ferma i l’obertura de mires, fer-se ressò
de la complexitat de les opinions i dels
tarannàs, i anar establint un retrat so-
bre un moment social que per defini-
ció sempre és únic, i que ens dóna un
tast d’unes vides en un país acotat. Cor
de brau, aquesta sàtira animalista de
Víctor Alexandre, aconsegueix, amb
l’excusa de novel·lar de quina manera
van arribar a prohibir-se les curses de
braus a Catalunya, fer un retrat socio-
polític en clau de comèdia de costums
i d’actituds, que desplega la seva luci-
desa més enllà del tema del toreig i ens
dóna una reflexió sobre el fenomen
humà, les seves pulsions més horroro-
ses i la manera que sovint fa servir per
mirar d’anorrear els febles i els que són
diferents. En la línia del premi Nobel
de literatura J.M. Coetzee (Les vides
dels animals), o del jove escriptor nord-
americà Safran Foer (Menjar animals), Alexandre aprofita per po-
sar-nos davant els ulls la manera esfereïdora en què tractem les bès-
ties, i la manca de ressò que això acostuma a tenir en els mitjans de
comunicació i en la classe política que podria fer alguna cosa sobre
el tema. Més enllà d’una posició simplista o massa clara, Alexandre
ha sabut donar matisos al debat sobre els bous, inserit també en el
conflicte sobre les diverses identitats que se sentien posades en
dubte amb la prohibició. El llibre fa de molt bon llegir, té una agili-
tat voltairiana, un cert trencament eixelebrat de teatre de l’absurd i
una aposta per fer literatura d’idees en un marc que no sol ser
l’habitual.
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Caps de brau
Una novel·la que serveix crònica i assaig de
denúncia a l’entorn de les curses de braus

«COR DE BRAU»
Autor: VÍCTOR
ALEXANDRE
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 205
Preu: 18 €

L’abolició recent de les
curses de braus a
Catalunya és l’excusa
d’aquesta sàtira
animalista.
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«HISTÒRIES ENCANTADES
DE CATALUNYA»
Autor: CÉSAR ALCALÀ
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 200 / Preu: 18 €

César Alcalà ha recopilat lle-
gendes significatives del nostre
país i les ha posat al dia a tra-

vés d’un ampli recull de bruixes, dracs, verges
trobades, bandolers i racons màgics que abasten
la totalitat de la geografia catalana. Unes histò-
ries que han passat de generació en generació i
que conformen els mites i les faules de la nostra
tradició oral, sovint la més desconeguda.

«JOSEP MARIA
LLOMPART. UN HOME
POLIFACÈTIC AL SERVEI
DEL PAÍS»
Autora: PILAR ARNAU
Edita: AJUNTAMENT DE PALMA
Pàgines: 83

La investigadora Pilar Arnau re-
corre la vida, l’obra i el llegat del poeta i assagista
Josep Maria Llompart (Palma de Mallorca, 1925-
1993), un dels intel·lectuals mallorquins més in-
fluents de la segona meitat del segle XX. L’obra
s’emmarca en la col·lecció Biografies de Mallor-
quins, editada per l’Ajuntament de Palma.

«NO OBRIS ELS ULLS»
Autor: JOHN VERDON
Traducció: MERCÈ SANTAULÀRIA
I ESTHER ROIG
Editorial: PROA
Pàgines: 541 / Preu: 21€

John Verdon recupera el prota-
gonista de Sé el que estàs pen-

sant i torna a embolicar-lo en una trama crimi-
nal complexa i absorbent. Aquesta vegada la in-
triga s’inicia amb un fet brutal: una noia jove
d’una família molt rica és assassinada de manera
misteriosa i horrible el mateix dia del seu casa-
ment.


