
La Diputació de Girona, a través d’una 
secció que s’anomena Comunicació 
Cultural, ha utilitzat els diners dels 
contribuents per a publicar, traduït de 
l’anglès, un text original que margina el 
patrimoni cultural català, el llibre de re-
cords de Patricia Langdon-Davies, vídua 
de l’escriptor i periodista catalanòfil 
John Langdon-Davies, matrimoni que 
va establir-se a Sant Feliu de Guíxols 
el 1952, on van obrir un hotel. L’autora 
hi amaga el que ha fet el biògraf de 

l’autor per divulgar la seva vida i la seva 
obra, una persona nascuda a molt poca 
distància de la seu de la Diputació de 
Girona, Miquel Berga (Salt, Gironès, 
1952). Es veu que aquesta hotelera, 
nascuda el 1922, va acabar discrepant 
de la visió que l’historiador, filòleg i tra-
ductor de l’anglès Miquel Berga –doc-
torat el 1988 amb una tesi dedicada a 

l’autor– dóna sobre el tarannà ideològic 
exhibit pel seu primer marit durant la 
Guerra Civil, llavors proper a les tesis 
oficials, és a dir, comunistes, i, per tant, 
discrepants amb George Orwell, com va 
comprovar Berga en consultar la prem-
sa en la qual col·laboraven.

La vídua de l’escriptor té tot el dret 
a callar el que vulgui, encara que el 
silenci pugui ser interpretat com una 
incapacitat de defensar els seus punts 
de vista i de desmuntar els del profes-
sional. Però el que és inadmissible de 
totes totes és que en aquesta operació 
de silenci, en aquesta operació de 
desconsideració i ocultació, hi hagi par-
ticipat de manera tan determinant una 
oficina que, amb el nom de Comunica-
ció Cultural, gestiona diners públics.

Per cert, que l’animadversió de la 
vídua envers Miquel Berga ja va tenir 
un efecte cultural greu. En comptes de 
confiar-li l’edició catalana de Behind 
the Spanish Barricades, com ja havia 
fet amb La Setmana Tràgica del 1937 
i altres vivències de la Guerra Civil a 
Catalunya, no va tenir cap inconvenient 
que la fes un editor i un traductor inex-
perts, cosa que, com era de témer, va 
donar uns resultats catastròfics.

LLIBRES

Retrat d’un criminal protegit: Pedro 
Urraca Rendueles, un policia i espia a 
sou del franquisme i la democràcia que 
va dirigir part de la repressió exterior 
de republicans, comunistes i, finalment, 
membres d’ETA. En el seu full de ser-
veis hi ha la detenció i interrogatori del 
president de la Generalitat Lluís Com-
panys l’agost de 1940. Els seus dieta-
ris personals, així com la documentació 
i l’arxiu fotogràfic que va deixar, han 
permès de reconstruir la seva vida.

És la llibertat personal –tal com afirma 
l’ideal modern– la que confereix a ca-
dascú de nosaltres la seva dignitat in-
dividual inalienable, o bé cal reconèixer, 
amb els postmoderns, que la flamant 
llibertat moderna era tan sols una vana, 
buida, inútil i probablement fins i tot 
perniciosa il·lusió? En aquest treball 
s’aprofundeix en la qüestió a partir de 
la noció de persona que la teologia 
trinitària ha anat desenvolupant al llarg 
dels segles. 

Davant d’un context de crisi, el decrei-
xement es revela com una alternativa i 
ha cobrat protagonisme en un escenari 
de crisi. N’hi ha que la defensen a 
mort; d’altres no volen ni sentir-ne par-
lar. El decreixement aposta per una via 
de creixement, sí, però de creixement 
de valors, de consolidació d’aquests 
per tal de forjar una nova societat sor-
gida de les cendres del sistema actual. 
Serge Latouche és un dels impulsors 
d’aquesta teoria.

El decreixement, 
un creixement de valors

En defensa del 
decreixement

SERGE LATOUCHE

Traducció de Roser Carol i Àlvar Valls. 
Tres i Quatre. València, 2011.  
208 pàgines / 10 euros
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Galeria

Estudi del concepte de 
'persona' en la teologia 

L'home que va detenir el 
president Lluís Companys

Agent 447

GEMMA AGUILERA

Tres i Quatre. 
València, 2011. 
186 pàgines / 18 euros

El gat, unes llavors 
i quinze llibres

PATRICIA LANGDON-
DAVIES

Traducció de Margalida Ramis 
i Dani Vivern. Diputació de 
Girona. Girona, 2011. 
202 pàgines / 19 euros

Patricia Langdon-Davies
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Ser persona, avui

TERESA FORCADES I VILA

Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona, 2011. 
350 pàgines / 20 euros

Una desconsideració 
subvencionada

Lluís Bonada
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