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LLIBRES

a història local és el fonament de
la història nacional. La conserva-
ció del patrimoni arxivístic i do-

cumental és indispensable per a recer-
ques microhistòriques i d’abast general
amb un àmbit territorial delimitat.
Aquest tipus d’investigacions són bàsi-
ques per qüestionar hipòtesis genèri-
ques que, amb pretensions generalistes,
han obviat treballs d’abast policèntric.
Cultura i recerca local exposa els resultats
d’una jornada d’estudi a Calonge amb
un triple objectiu. Primerament, esta-
blir un balanç historiogràfic sobre la tra-
jectòria dels erudits locals que, a l’empa-
ra d’un programa de construcció cultu-
ral, endegaren publicacions (de referèn-
cia) sobre historicitat rural i urbana. Se-
gonament, analitzar l’objectiu dels cen-
tres d’estudis comarcals i dels instituts
d’estudis constituïts d’ençà del darrer
terç dels anys quaranta del segle passat,
els quals legitimen científicament in-
vestigacions sobre el territori. Cal desta-
car, doncs, la funció de substitució acadèmica d’aquestes associa-
cions sota el franquisme i la continuïtat de la seva activitat. D’aquest
aspecte tracta un darrer àmbit de treball amb l’exposició de l’evolució
de diverses entitats de recerca i d’ateneus. En tercer lloc, l’exposició
sobre el procés federatiu d’institucions de recerca –el Centre d’Estu-
dis de Parla Catalana– destaca la renovació de centres d’interès, la se-
va incidència social i la posada en comú de perspectives de treball.
Aquest volum, per tant, hauria de fer reflexionar sobre el criteri ava-
luador acadèmic, lluny encara del reconeixement de publicacions
–identificades com a localistes– que donen veu a treballs que activen
un millor coneixement de la nació.
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No és localisme
Balanç rellevant sobre la tasca científica dels
centres d’estudi d’història local
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imbaud va atribuir qualitats i
colors específics a cada una de
les cinc vocals. August Bover

–que fa quatre anys ens va donar el deli-
cat Terres de llicorella. Imatges del Prio-
rat– compon poemes expressos per a
cada una de les vocals. Poemes en què
només se’n fa servir una: «N’Hug cull /
bulbs crus, / juncs curts...». Mireu de
fer-ho: se n’ha de saber molt!

El llibre du un títol en aparença neu-
tre, Cloc!: una onomatopeia que, esbor-
reu el que acabo d’escriure, defineix
amb justesa l’incisiu treball rítmic dels
poemes, el tema i el pretext dels quals
són la llengua; més ben dit, les infinites
possibilitats de la llengua catalana. El
virtuosisme de Bover fa que Miquel
Desclot i Jordi Vintró, dos dels escrip-
tors lírics que els últims trenta anys han
sabut anar més enllà en l’exploració
formal de l’idioma, puguin sentir-se
avui dia una mica menys sols. L’excel-
lència d’alguns dels poemes boverians
pot fer pensar en el Carner d’Auques i ventalls. Vegeu, posem per cas,
Ball de disfresses, que es dedica a jugar amb la polisèmia d’un bon
gruix de gentilicis: polonesa, havà, hamburguesa, sahariana o pe-
quinès. O el titulat Infusions: quines històries delicioses ens reserva
la combinació insospitada de referències! La tirada monosil·làbica
–que, entre nosaltres, remet indefectiblement a Pere Quart– s’exhi-
beix, amb bon múscul, en Tots som un, i, entre tants versos capricio-
sos, n’apareixen alguns que ens meravellen: «Pel raig de sol / que ens
fa el temps lleu». Hi ha, també, poemes sobre el guionet, el triftong o
la dièresi. I una perla, Febleses clítiques, que hauria de figurar en tots
els manuals d’aprenentatge de la llengua.
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Ver virtuosisme del vers
«Cloc!» d’August Bover ens brinda brillants
exercicis d’estil (poètics)
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A Cloc! Bover força al
màxim la llengua i ens
dóna uns poemes que
són un lúcid
divertiment.
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Quint Horaci (65-8 aC) és pro-
bablement el líric romà amb
més pes en la tradició poètica

occidental. En els quatre llibres d’odes i en el lli-
bre dels epodes (i també en el Cant secular, inclòs
en aquest mateix volum) es concentra l’essència
del seu saber poètic: una fonda saviesa de nissa-
ga epicúria, que l’empeny a defensar la vida reti-
rada i la moderació però també l’alegria de viure.
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Nascuda en el si d’una família
d’intel·lectuals, alimentada per
unes lectures precoces, Leila

sent créixer ben aviat una vocació d’escriptora.
Els seus projectes resultaran convulsats de sobte
per la irrupció brutal d’una passió incontrolable.
Leila perd les regnes de la seva vida, que quedarà
marcada per l’empremta inesborrable de l’expe-
riència viscuda.
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En Matt sobreviu servint copes
en un local d’espectacles erò-

tics, provant medicaments en un laboratori i
fent donacions a un banc de semen. Comparteix
pis en un barri perifèric amb en Xavi, un jove
obsessionat per triomfar al món de la televisió, i
amb en Borja, un informàtic obès que viu aïllat
del món.


