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la discreció de 
Josep Sureda i Blanes
Sol esser un plaer fumar una ci-
garreta rossa —Winston, normal-
ment— amb un home que ja ha 
passat la vuitantena, com Josep 
Sureda i Blanes. La tal operació 
es lliga amb el fet de gaudir de la 
conversa amb un protagonista i 
amb un supervivent de la vida cul-
tural mallorquina dels anys repu-
blicans. President de l’Associació 
per la Cultura de Mallorca (1934- 
1936), Sureda signava, poc abans 
de la rebel·lió franquista, la famosa 
carta dels intel·lectuals mallorquins 
dirigida als seus companys del 
Principat. De tot això i de moltes 
altres coses m'agrada parlar amb 
Sureda durant les vacances d’estiu 
a Cala Ratjada. Ell és també qui 
coneix amb detall molts aspectes 
de la guerra civil a Mallorca. D’a-
leshores ençà, la seva discreció pú-
blica ha anat acompanyada d’una 
tasca que al meu entendre és poc 
valorada fora del cercle d’estudio- 
sos. Sureda realitzà una labor d’in- 
vestigació en terrenys diversos que, 
els anys de la dictadura, anaren 
formant un cos d’aportacions cab-
dals. Aquest doctor en Farmàcia 
artanenc, a més de donar-nos obres 
¿fo3 Mallorca ‘ la tradició tècnica 
(1958) i La creació científica (1963), 
en un temps que una majoria d’in-
vestigadors. de la ciència catalana 
era a l’exiti, mantingué una romàn-
tica i eficaç resistència amb els 
seus minillibres de Cap d’Any, 
sota el títol genèric d’Els Hostes 
(anys seixanta). Viatgers estrangers 
~des d’Ole Bull a Chopin— que 
visitaren Mallorca. Però la gran 
aportació de Sureda i Blanes fou 
sens dubte el volum Orfila i la 
seva època (1969). Un llibre d’un 
estil i d’una precisió científica i his- 
tonca sorprenents, la visió d’un 
científic del nostre temps sobre una 

i „ ..figures claus de la química 
als Països Catalans.
Tot i l’atenció reduïda que he dit 
Que despertava Sureda, la seva la- 
°or ha estat difosa més popular-
ment per mitjà d’algunes conver-

ses periodístiques. Baltasar Porcel 
el va incloure als seus encuentros, 
i Joan Miralles publicava a la re-
vista mallorquina «Lluc», pocs 
anys enrera, una entrevista amb 
l’autor de Pau Piferrer a Mallorca. 
Ara bé, el que possiblement ha 
donat a conèixer més Sureda i 
Blanes en un espai de temps breu, 
i sobretot entre la joventut, són les 
edicions que l’Editorial Moll ha 
tret a la llum, a partir de Petites 
històries (1971). Després han seguit 
Mallorquins d’ahir (1974), i ara 
Històries aldanes (1976). És el sec-
tor de prosa surediana on predo-
minen la dada i l’anècdota literàries 
i històriques. El detall ocult, la 
carta d’un escriptor reveladora en 
algun aspecte, la boirositat del 
temps llunyà, el vuit-cents apas-
sionant. Homes i obres oblidats 
cobren, en mans de Sureda, una 
vida que ha d’esser essencial en 
l’estudi de la nostra cultura, quan 
aquesta estigui normalitzada en els 
nivells escolar i quotidià.
Històries aldanes seria —és— un 
complement, una ampliació de co-
neixements per a l’estudiós del nos-
tre segle xix. Els cinc treballs que 
l’integren fiten com sempre els sec-
tors que no són generals, per atu-
rar-se en espais molt concrets. Així 
el capítol «Un floret d’estudiants» 
ens descobreix la joventut dels pro-
tagonistes de la Renaixença a Ma-
llorca, les figures d’un Guillem 
Forteza, crític lúcid, o un Pere 
d’Alcàntara Penya, conscient de 
la seva llengua en moments de 
menyspreu general, a nivell culte. 
«Creixença», dedicat a Costa i Llo-
bera, «Revistes d’altres temps», 
«La creu dels Montcades» i «Una 
carta de Quadrado» ens duen, 
d’un temps aldà, el record del que 
ha estat Mallorca en uns anys de-
cisius per a la seva cultura. Co-
mencem per conèixer els autors 
que ens regalen el guany de la 
recuperació històrica, com Josep 
Sureda i Blanes.
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