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UNA NOVA HISTÒRIA
DE MALLORCA

L'Editorial Moll inicia la publi-
cació d'una obra collectiva so-
bre la Història de Mallorca, que 
resultarà sens dubte de gran 
interès per a estudiants i per a 
un ampli públic. Pensada en dos 
volums —el primer dels quals 
ha aparegut el 1982—, ha inten-
tat «defugir del criticisme que, 
a vegades, fa massa àrida la 
ciència històrica», igual que 
“de l’erudició i de l'acumulació 
d’anècdotes»; per això hi han 
estat suprimides les citacions 
a peu de pàgina i «amb un llen-
guatge simple i planer» han 
«explicat les coses intentant 
que puguin esser compreses 
Pels estudiants —encara que 
no hem volgut fer un llibre de 
text— i per la gent del carrer 
no massa a l'aguait de proble-
mes intel·lectuals». Els autors 
dels diferents capítols són An-
toni Limongi (prehistòria, Ma-
llorca sota el domini de Roma, 

segles V-VII), Antoni Vidal (l’Is-
lam, la conquesta catalana i el 
regnat de Jaume I], Pere Fio! 
(regne de Mallorca, cultura me-
dieval I moderna, història de 
l'Església), Aina Le-Senne (del 
compromís de Casp al se-
gle XVIII; aspectes socioeco- 
nòmics i l’art de l’Edat Mitjana 
i de l'Edat Moderna), Aquest 
primer volum acaba al comen-
çament del segle XVI i hom hi 
ha afegit una Introducció sobre 
els aspectes geogràfics, deguda 
a Magdalena Seguí. Completa 
el volum una bibliografia per 
capítols.
Els autors són ben conscients 
que la seva tasca és provisio-
nal, ja que «l'estat de la inves-
tigació actual —malgrat l’apari-
ció en els darrers anys de va-
luosos treballs— no permet ar-
ribar a una visió íntegra del 
nostre passat», i s'han pogut 
adonar que encara hi ha «un 
munt de coses que cal investi-
gar per a conèixer-nos millor». 
Serà feina dels historiadors 
presents i futurs d’anar omplint 
aquestes llacunes i de detec-
tar les insuficiències o els er-
rors que es van arrossegant. 
Per tal de contribuir-hi una 
mica, voldria posar en relleu 
que la hipòtesi de Miquel Bar-
celó sobre les illes Medes de 
la qual hom es fa ressò a la 
pàgina 139 no té cap fonament 
seriós en l'estat actual de les 
coses: deixant de banda altres 
arguments de tipus històric, 
des d'un punt de vista lingüís-
tic els noms de Maiorlca i Mi-
norica no han estat mai apli-
cats, pel que puc saber, sinó 
a Mallorca i a Menorca i no 
tenen cap sentit aplicats a les 
Medes. Assenyalaré igualment 
que l'apartat referent als es-
criptors medievals (pp. 313-314) 
és pobre i conté algun error 
greu, com el de «ressuscitar» 
amb el nom de Llorenç el Lo- 
rongo Rosselló autor d’un epi- 
talami, personatge històric «uti-
litzat» per Bover, com en altres 
casos —diguin el que vulguin 
els seus defensors—-, per a 
augmentar la nòmina d'escrip-
tors medievals, o el de fer ma-
llorquí —també segons Bover— 
Romeu Sabruguera; tampoc no 
era mallorquí Pero Martines.

J. M

MEMÒRIES D'UN CATALÀ
QUE FOU SOLDAT DE FRANCO

Francesc Pàmies i Mateu ha 
publicat Cartes als meus néts, 
amb el subtítol de «Memòries 
i consideracions d’un català que 
fou soldat de Franco». L’obra, 
que acaba amb un assaig so-
bre història i política a tra-
vés de la història recent, és un 
document molt directe i llegi-
dor que ens explica com l'au-
tor, formant part d'un grup 
nombrosíssim de fugitius que 
volien passar la frontera, fou 
dels pocs que ho aconseguí i, 
ja a cobert a Andorra, se sumà 
a un grup que anava cap a 
l’Espanya franquista. A través 
d’unes notes, salvades de tots 
els tràngols, i de cartes prò-
pies i d'altri, Pàmies recons-
trueix l’ambient del front, el 
pas detallat per diversos pobles 
i llogarrets i alguns contactes 
amb famílies de la banda «na-
cional». Cal destacar la batalla 
del cap de pont de Balaguer i 
el munt de detalls que dóna de 
persones i de la vida al front. 
Cartes als meus néts és una 
peça interessant per a la bi-
bliografia de la guerra civil de 
1936-39 i Catalunya. — A. M.

OBRES SOBRE CULTURA 
POPULAR

Molt breument cal donar notí-
cia de Llegendes de Riudoms, 
d'Eugeni Perea, publicat pel 
Centre de Lectura de Reus, que 
broda temes locals de caràcter 
llegendari, des de la pesta ne-
gra o la crema d’heretges fins a 
Testada de Jaume II als Hosta-
lets. Perea s’ha distingit pels 
seus treballs de recollida de 
noms de lloc a Riudoms i a la 
Morera del Montsant. Llegen-
des i tradicions de les valls del 
Ter i del Fresser, publicat per 
la impremta Maideu de Ripoll, 
és un recull de Gonçal Cutrina, 
basat sobretot en la rica biblio-
grafia de la comarca, més que 
en testimonis directes. Jordi 
Morant i Clanxet ha publicat 
dues contribucions més al folk-
lore de Tarragona: El ball popu-
lar tarragoní de dames i vells 
i Iconografia de Santa Tecla. 

Goigs i gravats. En el primer 
cas hi afegeix el text popular 
del 1818. Finalment el Centre 
d’Estudis Riudomencs ha publi-
cat Aproximació a l'ofici de car-
reter, de Modest Guinjoan i 
Carles Martí, que recull els dar-
rers testimonis que resten a 
Riudoms sobre aquest tema. In-
clou també un vocabulari de 
l'ofici. — A. M.

LES OBRES DE 
MARIA-ANTÒNIA SALVÀ

El 1948, l’Editorial Moll inicià 
la publicació d'unes «Obres de 
Maria-Antònia Salvà», desitjada 
per l'autora des de feia temps 
I entrebancada per obstacles 
de censura i per conflictes per-
sonals (és coneguda la inter-
venció que hi tingué Miquel 
Ferrà, el qual s'oposà rotunda-
ment i amb èxit a la partici-
pació de Llorenç Riber en el 
projecte, amb un pròleg en cas-
tellà, tal com demanava la cen-
sura de Madrid). El 1981, l’Edi-
torial Moll mateixa ha reeditat 
els sis volums de la sèrie: Es-
pigues en flor, amb pròleg de 
Josep Carner; Mireia, traduc-
ció del poema de Frederic Mis-
tral (reeditada sovint mentres-
tant per l'Editorial Selecta de 
Barcelona); El retorn, amb prò-
leg de Miquel Ferrà; Cel d'ho- 
rabaixa; Lluneta del pagès, i el 
recull de «proses i memòries» 
Entre el record i l'enyorança. 
Ens alegrem que les obres més 
importants de Maria-Antònia si-
guin de nou al carrer i desitgem 
que aviat puguin aparèixer unes 
autèntiques «obres completes» 
de la poetessa de sa Llapassa: 
a part els nombrosos poemes 
esparsos i les traduccions pu-
blicades en diverses èpoques, 
ella mateixa tenia la intenció 
de publicar un volum de can-
çons corals religioses i un altre 
de traduccions de poetes ita-
lians (aquest darrer projecte 
fou impedit per la censura fran-
quista), i convindria que algun 
erudit treballés sobre els seus 
papers inèdits, entre els quals 
hi ha, per exemple, un dietari 
del viatge que féu a Terra San-
ta, en una peregrinació en la 
qual també prenia part Miquel 
Costa i Llobera. — J. M.

bel l es a g eo g r àf ic a

Pirineu. Litoral. Interior. Rius. Monestirs. Cas-
tells. Masies. Ciutats. Art. Folklore i manifes-
tacions tradicionals.

g l o s s ar i g eo g r àf ic

Un miler de mots entrats amb la seva corres-
ponent explicació geogràfica i política.
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