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Les nostres illes —i sobretot Ma
llorca— no han estat pobres en 
revistes de tipus cultural. En el se
gle passat, després de l’efímer però 
estimulant assaig de «La Palma» 
(1840), floreixen publicacions periò
diques molt dignes, com «Revista 
Balear» i «Museo Balear», i es clou 
la centúria amb una altra prova
tura: «Nova Palma», En el primer 
terç del segle actual culturalegen 
«La Roqueta» (nova època), «La 
Veu de Mallorca» i algunes altres, 
i es destaca principalment «La Nos
tra Terra» per la seva estructura 
ben sistematitzada. Però totes aques
tes publicacions són, bàsicament, 
revistes literàries, i, secundàriament, 
polítiques, referides a l’actualitat de 
llur moment.
Més especialitzats són els dos «Bo- 
Uetins» de llarga durada: el de la 
Societat Arqueològica Lul·liana (des 
del 1885) i el del Diccionari de la 
Llengua Catalana (1901-1926, 1933- 
1936): el primer, principalment re
productor de documents; el segon, 
barrejadís d’estudis, de dades lin
güístiques i de polèmiques. Hi ha 
també les típiques revistes religioses 
(«El Heraldo de Cristo», «Lluc» 
primera època, etc.) i algunes d’in
formació general i de «vida social» 
(tipus «Cort» també en la seva pri
mera època). L’única revista de to 
universitari i d’investigació és «Ma- 
yurqa» (des del 1968), publicada 
per la Facultat de Filosofia i Lle
tres, molt desigual en tècnica i en 
presentació.
A les illes menors, l’edició periòdica 
culturalista està representada per la 
veterana «Revista de Menorca» i 
per la jove «Eivissa», totes dues 
benemèrites, però inserides dins 
l’ambient restret de cada illa, for
çosament desconnectades del con
junt.
Fa pocs mesos que aquestes limita
cions han estat superades per la 
robustesa de contingut d’una nova 
publicació periòdica (semestral) que, 
sota el títol de «Randa», ofereix, 
en els tres volums apareguts fins 
ara, una aportació molt vària i molt 
valuosa d’estudis referents a les 
illes Balears. Cada volum té més de 
220 pàgines, ocupades per articles 
de diversos investigadors sobre un 
tema de considerable amplitud. El 
núm. 1 porta el subtítol Història 
i Literatura a les illes Balears; el 
núm. 2 se subtitula Cultura i His
tòria a Mallorca, Menorca i Eivissa; 
el núm. 3 (darrer aparegut fins 
avui), La República i la guerra civil 
a Mallorca (i aquest tema conti
nuarà trobant-se, almenys, en el nú
mero 4).
Els col·laboradors de «Randa» per
tanyen, cronològicament, a dife
rents promocions, i, ideològicament, 
a molt diverses tendències; però

coincideixen en una qualitat impor
tant: l’especialització de cadascun 
en el tema que tracta, demostra
da en l’abundosa bibliografia i en 
la utilització de fonts informatives 
de primera mà. Això fa que «Ran
da» sigui una autèntica revista d’in
vestigació; i, malgrat això, no pa
teix d’eixutesa erudita: està presen
tada amb un estil apte per a arribar 
a un públic extens i de cultura més 
que mitjana.
El primer volum conté treballs so
bre arqueologia eivissenca (Miquel 
Tarradell), història de les germanies 
(Eulàlia Duran), la Renaixença i les 
seves seqüeles a Mallorca (Joan 
Mas Vives, Gregori Mir, Miquel 
Gayà), el moviment obrer mallor
quí en el segle xix (Pere Gabriel), 
la primera part d’una història de la 
guerra civil a Mallorca (Josep Mas- 
sot Muntaner) i un recull d’articles 
de Gabriel Alomar presentats per 
Antoni Serra.
El volum núm. 2 duu un llarg i llu
minós capítol sobre Ramon Llull 
(J. N. Hillgarth), aspectes curiosos 
de la repressió antixueta en el se
gle xvin (Francesc Riera Montser
rat), un intent autonòmic de Me
norca l’any 1810 (Andreu Murillo), 
Cultura i política a Mallorca (Da
mià Ferrà-Ponç), Literatura i libera
lisme en el trienni constitucional 
1820-1823 (Antoni-Lluc Ferrer), l’an
tologia de poetes mallorquins de 
Rosselló-Pòrcel (Josep Massot), Isi- 
dor Macabich dos anys després 
(Isidor Marí) i la continuació de 
la monografia de Massot sobre la 
guerra civil.
Aquest darrer tema i el dels seus 
antecedents en la segona República < 
formen el cos del volum núm. 3, 
amb treballs de Guillem Simó, Da
mià Ferrà-Ponç, Josep Massot i 
Pere Gabriel. És una novetat impor
tant, per a molta gent, l’antologia 
d’articles d’Alexandre Jaume exhu
mada per Pere Gabriel i que cons
titueix una mena de resurrecció, da
vant el públic, d’aquell polític hon
rat i valent que va morir afusellat 
al costat de l’altre honorable ciu
tadà Emili Darder, batlle de Palma.
Per aquesta breu indicació de temes 
es pot veure l’interès extraordinari 
de «Randa» per a tots els insulars 
baleàrics i també per a tothom qui 
des del Principat segueixi la trajec
tòria cultural que uneix tots els Paï
sos Catalans. Les persones, les ac
cions i les coses de les nostres illes 
reflecteixen gairebé sempre influèn
cies de les altres terres d’on ens ha 
vingut la llengua que parlam.
En el cas de «Randa», aquesta in
fluència queda palesa d’una manera , 
més incisiva per un fet transcenden
tal: que la revista, dedicada total
ment a temes baleàrics, no és ela
borada i editada a les Illes, sinó a
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Barcelona. L’editora d’on surt és 
Curial Edicions Catalanes; la col- 
lecció és dirigida per Josep Massot 
i coordinada per Margalida Tomàs, 
dos joves universitaris mallorquins 
residents al Principat. Crec que 
aquesta ubicació extraillenca ha 
d’esser beneficiosa per a la revista 
insular i per a les mateixes Illes. 
Si es publicava a l’arxipèlag, seria 
difícil d’evitar un desequilibri de 
contingut en favor de Tilla on radi
qués l’editorial. Editant-se fora, és 
factible una proporcionalitat més 
justa entre les col·laboracions d’illes 
diferents (encara que resulti lògic 
un cert predomini quantitatiu de 
Mallorca per raons demogràfiques, 
històriques i d’equip col·laborador).

És ben encertat l’enfocament que 
en la «Presentació» del núm. 1 fan 
el director i la coordinadora quan 
diuen: «Creim que Randa pot ser
vir per a donar sortida a les noves 
generacions de mallorquins —i me
norquins i eivissencs, no ho obli
dem—• que es van formant a la Uni
versitat, per a aglutinar poc o molt 
els estudiosos de més edat que se 
senten tots sols i aïllats, per a des

vetllar noves vocacions i per a fer 
prendre consciència de tot el que 
queda per fer, de tot el que ens 
cal fer si volem mantenir-nos i 
afermar-nos com a poble, si tenim 
prou personalitat per a no enlluer
nar-nos darrere falsos vedells d’or, 
si admetem que les Illes són alguna 
cosa més que "reserves” per a tu
ristes desvagats».

El text dels volums de «Randa» 
vibra de catalanitat radical, sense 
perjudici de la forma especial que 
aquesta catalanitat ha pres en el 
parlar i en l’obrar dels illencs. Hem 
d’agrair l’esforç dels editors per 
aquesta empresa, que em sembla 
una de les iniciatives més vastes i 
eficaces per a la comprensió i coo
peració entre els intel·lectuals de Ca
talunya i els de les Illes. Tant per 
aquesta funció social com pel valor 
intrínsec dels articles que s’hi publi
quen, deixa d’esser un tòpic publi
citari per a esdevenir un imperafiu 
sincer aquesta frase: «Randa» no 
pot mancar a cap casa on es conreï 
o s’estimi la cultura catalana.

FRANCESC DE B. MOLL

DE LA PREHISTÒRIA AL 
SEGLE XVI
A. Duran i Sanpere i col·la
boradors
Primer volum dels dos 
que tindrà l'obra. Format 
22 x 29 cms. 544 pàgines. 
350 fotos. 25 làmines a tot 
color. Relligat en semil-pell 
i sobrecoberta a tot color, 
plastificada.
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CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES

SERRA D’OR fa una crida als escriptors que no 
tinguin més de trenta anys i els invita a col·laborar 
a la revista amb articles sobre un aspecte de l’obra 
o de la vida d’una personalitat catalana del se
gle XX.
Els originals (d’una extensió de 5 a 7 fulls holan
desos mecanografiats a doble espai) hauran d’ésser 
enviats amb tres còpies signades, amb el nom i 
l’adreça de l’autor a cadascuna, a «Serra d’Or», 
Apartat 121, Barcelona, abans del 31 d’octubre. 
Entre els originals presentats un jurat —compost 
per Joan-Anton Benach, Josep M. Cadena, Max 
Cahner, Xavier Fàbregas, Albert Mañent, Joan Oli
ver i Jordi Sarsanedas— en triarà tres, que «Serra 
d’Or» publicarà i pagarà a raó de 12.000 pessetes 
el primer, 7.000 el segon i 5.000 el tercer. També 
podrà aconsellar la publicació d’altres originals. 
La seva tria serà feta conèixer dins el número de 
desembre de «Serra d’Or». La revista agrairà als 
autors que acompanyin llurs escrits amb material 
gràfic adient per a il·lustrar-los.
Amb l’expressió «un aspecte de l’obra o de la vida» 
pretenem donar un abast molt ample i lliure a la 
definició del tema fixat per als articles. Així, per 
exemple, hi poden entrar la història d’una polèmica 
o d’una empresa en la qual la personalitat escollida 
hagi tingut un paper important o bé l’estudi d’un 
llibre, un quadre o un edifici del qual sigui l’autor, 
etcètera.

Luís Solé i col·laboradors 
Obra en tres volums, de 
format 22 x 26 cms. 2.000 
pàgines. 1.500 fotos. 34 ma
pes comarcals a tres colors. 
118 làmines a tot color. Re
lligats en tela i sobrecober
ta a tot color, plastificada.
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Joan Regla i col·laboradors 
Obra en dos volums, de 
format 22 x 29 cms. 1.072 
pàgines. 1.036 fotos. 64 là
mines a color. Relligats en 
simil-pell i sobrecoberta a 
tot color, plastificada.
Pau Vila i Lluís Casassas 
Format 22 x 29 cms. 512 
pàgines. 480 fotos. 32 làmi
nes a color. Relligat en 
simil-pell i sobrecoberta a 
tot color, plastificada.
Francesc Curet 
Format 22 x 29 cms. 663 
pàgines. 1.000 fotos. 32 là
mines a color. Relligat en 
simil-pell i sobrecoberta a 
tot color, plastificada.
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