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L’escola  líquida?  

L’escena és característica i quotidiana a les nostres aules. Toca el timbre que
marca la finalització de la classe i el nostre alumnat s’abalança a sobre de la
pantalla i el teclat del mòbil a la recerca o confecció de missatges. La situació, amb
més o menys intensitat, es repetix al llarg de tota la jornada lectiva. Ultra altres
consideracions, i sense la pretensió d’alçar l’anècdota a categoria, la dinàmica
reflectix el que s’ha batejat amb la denominació de cultura de la immediatesa, que
ben bé podríem rebatejar com a cultura de la impaciència. No és un fet exclusiu de
les aules i del món juvenil, ans ben al contrari, es troba prou generalitzat com per
ser perceptible a nivell de carrer. Però, tornant a l’àmbit educatiu, sorgix la pregunta
inevitable: com incidix, o més ben dit, com afecta esta nova cultura de la
immediatesa al procés de formació de la nostra joventut. Se’n ressent d’esta actitud
gairebé compulsiva, la llarga paciència que se suposa és la base de l’aprenentatge?
L’aprenentatge és un procés de sedimentació, no d’acumulació; de sedimentació
ordenada i estructurada, en la mesura del que és possible aconseguir-ho. Invertint
el tòpic: no és tracta de saber moltes coses sinó més aviat de saber-les bé. A sobre
d’uns bons fonaments és possible bastir-hi un sòlid edifici de coneixements. La

immediatesa i la intermitència sincopada del ritme de vida actual, en bona part
determinat per l’ús abusiu de les noves tecnologies, no ajuden a aprehendre,
a fonamentar este edifici.
I així, cada vegada més, entre el professorat augmenten els senyals de preocupació
enfront d’una situació que arriba a distorsionar la tasca educativa; en primer lloc per
la necessitat de prohibir l’ús del mòbil durant les hores lectives, això darrer no és en
realitat una situació greu i s’assolix la solució amb relativa facilitat; però el veritable
problema no rau en una mera qüestió de disciplina, sinó en el rerefons que amaga
la dependència de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu. S’ha insistit molt en la
bondat d’estes darreres com a eina educativa i és cert que poden ser uns auxiliars
poderosos a l’hora d’ensenyar, però al capdavall, i per molt valuosos que siguen, no
deixen de ser un mitjà en el camí d’aprendre. Per a l’alumnat les tecnologies
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avançades de comunicació són una finestra oberta al que és lúdic i al que és fàcil,
no una eina de treball i coneixement, i més aviat les veuen com una eina de
comunicació i de diversió alhora.
Per això, l’abús de les noves tecnologies, malgrat els esforços del professorat,
potser ens aparta de la inexcusable tasca de fonamentar i consolidar els
coneixements adquirits pel nostre alumnat, sempre cridat per la facilitat i l’accessibilitat d’aconseguir un cúmul d’informacions, de vegades anecdòtiques o poc
fiables, que no li permeten discernir el que és fonamental del que és accessori.
Però no només és troba aquí el problema. Ens trobem davant una vessant,
l’educativa, d’un fenomen social que ja fa temps que és objecte d’anàlisi.
Recentment Daniel Goleman, el pare de l'exitós concepte de la intel·ligència
emocional, alerta, en el seu darrer llibre Focus, de com “una infinitat de distraccions
i el que s'anomena multitasca dificulten el nostre rendiment i la nostra relació amb
els altres”. I no és l’únic. Ja molt abans, el sociòleg polonès Zygmunt Bauman
s’havia preocupat d’analitzar els components socials d’una nova manera de viure i
relacionar-se en la seua obra Vida líquida. No fa gaire, ha tornat a incidir en el
mateix tema, però esta vegada per a aprofundir específicament en la qüestió
educativa, amb el seu nou llibre Sobre la educación en un mundo líquido. Més
a prop nostre, uns pocs reivindiquen la tasca de l’escola com a referent necessari
enmig del lliscament continu de la quotidianitat. L’escriptor i periodista Antoni
Puigverd, en un article titulat «Ensenyar a l’oceà del soroll» (La Vanguardia,
30/9/2013, p. 20) afirma: ... la tasca docent és, avui dia, més que difícil, titànica:
Una escola pretén construir una illa de silenci enmig d’un oceà de soroll. Una illa de
silenci on cultivar la reflexió, l’esforç arbitrari, el treball gratuït.
El ser humà, com els arbres, per a viure necessita raïls. Només qui tinga raïls
sobreviurà psicològicament. Els nois i noies s’enfronten a un gran canvi: el derivat
de la seua adolescència, juntament amb el canvi accelerat del món que els envolta i
que comencen a conèixer amb tota la seua complexitat. Durant esta etapa difícil, és
precisament a l’escola on han de poder ancorar la seua personalitat. De l’escola,
a través de les actituds dels companys i dels professors, i no únicament de
l’aprenentatge, en trauen una imatge del món, unes instruccions de vida. L’escola
ha de ser, ara com sempre, però més que mai, no únicament una font de
coneixements i formació, sinó una base d’equilibri per a la seua personalitat. És una
premissa bàsica que, enmig dels problemes, no devem ni podem oblidar.
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WIFIs,  microondas  y  salud  
José Luis Pascual Blázquez *

Resumen: Se investiga sobre los efectos biológicos de las microondas (MO) desde los
años 40 del siglo XX. Pese al tiempo transcurrido las evidencias son escasas, aunque las
sospechas tienen bastante peso. No sucedió así con las radiaciones ionizantes (UV alta, X
y g), cuyos efectos fueron evidentes desde el comienzo y su mecanismo de acción
rápidamente aclarado. En este artículo tratamos de explicar porqué fue así y exponemos
que para hallar solución al problema que plantean las MO es necesario profundizar en el
conocimiento de un nuevo parámetro físico que ha irrumpido con fuerza en el panorama
científico actual: la Información.

Paraules clau: microones, modulació, pulsació, demodulació, freqüència, intensitat,
ressonància, radiació química, informació.
Palabras clave: microondas, modulación, pulsación, demodulación, frecuencia,
intensidad, resonancia, radiación química, información.
Key words: microwaves, modulation, pulsation, demodulation, frequency, intensity,
resonance, chemical radiation, information.
Mots clef: micro-ondes, modulé, pulse, démodulation, fréquence, intensité, resonance,
radiation chimique, information.

Introducción
La proliferación y diversificación de las radiaciones electromagnéticas en todos los
ámbitos de la vida, y su omnipresencia en los centros de trabajo, incluso en
hogares y zonas de descanso, nos han llevado a recapitular y reflexionar sobre lo
conocido e investigado hasta ahora sobre su impacto biológico. Nos motiva
particularmente su presencia en los centros educativos de nuestro país, donde en
muchos de ellos se han convertido en un recurso imprescindible, sin hacer ninguna
evaluación previa sobre sus posibles repercusiones en la salud de quienes allí
pasan un día tras otro su jornada de obligaciones. Los únicos efectos bien
conocidos de las microondas, gama de frecuencias en las que se mueven los
teléfonos móviles y similares (particularmente los espacios WIFI) son los térmicos.
Pero ya en la década de los 40 del siglo pasado se llevaron a cabo investigaciones
militares en este campo (protección en pilotos y sistemas de detección). La eclosión
de la telefonía móvil, con las antenas cercanas a edificios públicos y privados,
desató una fuerte polémica sobre su impacto en la salud de las personas. La
presencia invasiva de artilugios de telecomunicación, especialmente entre los
jóvenes, y la generalización del uso de ordenadores portátiles como recurso
pedagógico, nos ha llevado a plantearnos algunos interrogantes, especialmente
sabiendo que en países como Francia las redes WIFI se hallan excluidas en las
* Professor de Física i Química de l’Institut Cristòfol Despuig
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aulas, y que el Parlamento francés apoya institucionalmente las alertas y la
investigación en éste y otros campos similares (en cambio aquí se trata de un
asunto que raya lo marginal).

Microondas (MO)
La banda de MO tiene resonancia en los niveles de rotación de la molécula de
agua; cuando ponemos un alimento en el horno, las moléculas de H 2O se ponen
a girar, y esta agitación, comunicada a las moléculas vecinas, es la que provoca el
rápido caldeamiento global. Al hablar por el móvil sucede algo similar, pero en
mucha menor escala, por supuesto (débil intensidad de las ondas).
Si todo acabara aquí, no habría de qué preocuparse. Pero el asunto es mucho más
complejo. Las débiles intensidades que manejan todos los tipos de redes de MO no
suponen debilidad en los efectos. En primer lugar, cada frecuencia resuena en su
propia estructura, y no en otras (por ejemplo, la banda infrarroja lo hace en los
enlaces químicos, manifestándose directamente como calor). En segundo lugar,
causas débiles pueden acumularse en los sistemas con los que resuenan,
provocando a la larga efectos inesperados y nada proporcionales a la causacantidad inicial. En tercer lugar, las MO utilizadas actualmente en comunicaciones
están moduladas, proceso que se puede llevar a cabo analógica o digitalmente, lo
cual, según ha constatado el Conseil Supérieur de la Santé (2008), no es
indiferente para los sistemas biológicos. Surge aquí un parámetro muy reciente
y poco conocido, pero que junto a la masa, la energía y el espacio-tiempo
constituye el cuarto pilar sobre el que se asienta la Física en estos momentos: la
Información.
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Información y resonancia
Los investigadores que abordan actualmente el campo de los efectos biológicos de
las MO se mueven en un dominio apenas conocido. Por un lado, en el del
componente

electromagnético

de

las

reacciones

químicas,

un

territorio

prácticamente inexplorado, pero con un potencial enorme de búsqueda; por otro, el
de cómo los seres vivos son capaces de procesar la información que les llega del
exterior. Ahora bien, ¿qué entendemos por información? Este tercer componente
básico de la Física actual acaba de echar a andar; nos hallamos en los comienzos
de un conocimiento que marcará un antes y un después en nuestras concepciones
físico-químicas, biológicas y cosmológicas.
Si por algo se caracteriza la vida, es por la espontaneidad con la que cualquier ser
vivo sintoniza ritmos externos. Recordemos el perro de Paulov, nuestra
sincronización con el fotoperíodo anual y la variedad de estados de humor y de
salud que induce, los diversos efectos de las diferentes clases de música, etc.
Y también la rápida desorganización de nuestros ritmos internos cuando se los
somete durante cierto tiempo a una señal única, sin variaciones (en ello se basan
algunas técnicas de interrogatorios).
Por otro lado, han sido descritas hace varias décadas por Endrös (1987) las bandas
del espectro de microondas en las que emiten las glándulas de nuestro sistema
endocrino, de importancia básica para la estabilidad de nuestro organismo, que se
halla en estrecha conexión con el sistema nervioso, el encargado de recibir las
señales externas y transmitir la información al interior. Una de las funciones básicas
de este sistema se relaciona con la información (de tipo eléctrico, químico, etc.)
Esto sugiere que en las reacciones químicas en general, y en el metabolismo en
particular, se pone en juego un componente electromagnético hasta ahora poco
o nada explorado.
Pero hemos dicho que las microondas de las tecnologías de telecomunicación
actuales se hallan moduladas, por lo que al fenómeno de la resonancia, sin la cual
no hay intercambio de energía significativo entre los sistemas oscilantes, se une el
problema de discernir si los sistemas biológicos son capaces de demodular
y decodificar esta información, y el de aclarar qué repercusiones puede implicar en
la química celular.
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Una radiación ionizante no plantea tantas dificultades; arranca uno o más
electrones en una molécula concreta, provocando un cambio químico directa
o indirectamente (a través del agua en las células). Pero el efecto de las
microondas es completamente distinto: un caldeamiento puntual, cercano al foco
emisor (el cerebro en el teléfono móvil, por ejemplo), puede causar cambios
químicos en ciertas proteínas u otras sustancias lábiles al calor causado
secundariamente; el daño se puede reparar por el propio organismo, o no, si una
repetición frecuente de este hecho termina por acumularse y hacerse irreversible.
Esto explicaría el aumento descrito en la posibilidad sufrir tumores cerebrales
y otras alteraciones más o menos graves en exposiciones continuadas.1
Han sido descritos todo tipo de alteraciones en los estudios realizados sobre el
impacto biológico de las microondas en sujetos expuestos. Pero nada concluyente,
nada definitivo y, menos aún, sobre el mecanismo operante (qué sí se conoce en el
caso de las radiaciones ionizantes).
Pese a ello, creemos que la interacción microondas-procesos biológicos abre una
amplia vía de exploración a las jóvenes generaciones de científicos e investigadores. En Ciencia, habrá un antes y un después cuando se haya llevado a cabo un
avance suficiente sobre las implicaciones existentes entre la Información, la
Química y la Biología (lo cual supone profundizar en las teorías que interpretan de
qué se trata, qué soportes emplea para poder actuar, y cómo controla y mantiene la
vida). Dicho de otro modo, los estudios de tipo estadístico sobre el impacto
biológico de las MO no han aclarado gran cosa, y no se esperan avances
espectaculares en un futuro inmediato, mientras no se comprenda el potencial que
incluyen

los

niveles

informacionales

de

las

recientes

tecnologías

de

la

comunicación en su interacción con lo vivo.
La información y los procesos bioquímicos
El desarrollo de las telecomunicaciones y la proliferación de la información en el
modo de vida actual ha llevado a los investigadores a preguntarse qué es la
información, dónde se encuentra y qué repercusiones físicas posee. Un rápido
examen de los autores que han tratado de ello sugiere que nuestra Física, nuestra
1

El lector interesado puede encontrar amplia información sobre ello en las lecturas recomendadas al final.
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Química y nuestra Biología recientes han carecido de un factor decisivo para
interpretar los hechos observados, que es el papel básico de la Ciencia: el de la
Información.
Hoy sabemos que la Información tiene que ver con el orden, como la Entropía en
Termodinámica, pero no son iguales. Precisamente los seres vivos se caracterizan
por una tendencia a disminuir la entropía en ellos de una manera tan marcada
"atrapando orden de su medio ambiente" (Schrödinger), lo cual no deja de
sorprender a los investigadores. Esto es una consecuencia directa de su
complejidad y de la enorme cantidad de información que manejan:
La información se define como la capacidad para organizar un sistema, o para mantenerlo en un
estado organizado... la organización es un reflejo del orden... El orden consiste en una disposición no
aleatoria de las partes de la estructura o sistema...Una sombra es la manifestación de la luz con un
objeto. De modo parecido, la organización es la manifestación de la información con la materia y la
energía. Stonier (1996: 42-43).

Pero también los sistemas químicos hacen uso de la información, y, cuanto más
complejos, más información requieren. Lo mismo sucede en los seres vivos:
a mayor complejidad, presentan mayores niveles informacionales.
Sabemos también que la luz contiene mucha información y de alta calidad.
Fotosíntesis,

células,

metabolismo,

crecimiento,

reproducción,

órganos,

homeostasis, emociones, pensamientos, todo gobernado por delicados equilibrios
físico-químicos en los que la información juega un papel fundamental. Y lo mismo
sucede con la organización creciente satélites-planetas-sistemas solares-galaxiascúmulos galácticos, etc., cuya complejidad y riqueza organizativa ha sorprendido
a los propios cosmólogos según han ido abandonando el concepto de universo
newtoniano abocado a la muerte térmica (Clausius), el autómata surgido del azar,
sin sentido ni finalidad, postulado por el reduccionismo ya obsoleto.
Luz, radiación, básicas en la vida y en la organización cósmica. Pero volvamos al
problema que nos preocupa, nuestras omnipresentes microondas, que no son sino
un tipo de luz de onda un poco más larga que nuestros colores. Microondas que,
además de ser portadoras de energía (relacionada con su frecuencia), han sido
manipuladas

técnicamente

(modulación)

para

llevar

además

determinada

información. He aquí el núcleo del problema, o más bien del desafío, que plantean
a la ciencia en estos momentos:
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Hasta hace muy poco, la información no era considerada como algo físico, sólo era un mero registro
del universo tangible, material, existiendo más allá del ámbito gobernado por las leyes de la física
y completamente desconectada de él. Esta opinión ya no es sostenible. Siegfried (1999: 57).

La entropía de un sistema puede ser modificada tanto mediante el intercambio de
calor (energía) como por la organización del mismo. En ambos casos hay un
cambio en el nivel informacional del sistema. Dadas las peculiaridades entrópicas
de la vida, es aquí donde empieza el enigma, y por aquí es por donde hay que
seguir el hilo en busca de su resolución. Enfoques que no tengan esto presente
conducirán al callejón sin salida en el que ahora nos encontramos con las
implicaciones biológicas de las MO.

Para conocer más:
Bolen, Scott M. (1988): Radiofrequency/microwave. Radiation Biological Effects and Safety
Standards: a Review. [Recurso digital:] <http://www.stopthecrime.net/docs/RF-MicrowaveRadiation-Biological-Effects%20Rome%20Labs.pdf> (consulta 12/12/2013).
Conseil Supérieur de la Santé (2008): Effets biologiques potentiels des micro-ondes
modulées. Publication du Conseil Supérieur de la Santé, 8194 (6 febrero 2008). Bruxelles.
Endrös, Robert (1987): Die Strahlung der Erde und ihre Wirkung auf das Leben. Paffrath
Verlag. Remscheid. Existe una traducción francesa: Le rayonnement de la Terre et son
influence sur la vie. Éditions du Signal. Lausane.
Seife, Charles (2007): Decoding the Universe. How the Science of Information is explaining
everything in the Cosmos, from our Brains to Black Holes. Penguin Books. New York.
Siegfried, Tom (1999): The Bit and the Pendulum: from Quantum Computing to M Theory.
The New Physics of Information. John Wiley & Sons. New York.
Stonier, Tom (1996): La información y la estructura interna del universo. Una exploración en
la física informacional. Hacer. Barcelona.
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Sorgiment   del   moviment   coral   a   les  
Terres  de  l’Ebre  (1855-‐1930)  
Joan Francesc Vidal Arasa *

Resum: Quan a la meitat del segle XIX el moviment claverià irromp amb força al nostre
país, a les Terres de l’Ebre hi troba un terreny adobat i continuà vigent durant més temps
que a la resta de Catalunya. El nou model proposat per l’Orfeó Català (1891), que
promou el catalanisme i la creació d’una escola nacional identificativa, no arrela fins l’any
1905, quan Joan Moreira funda l’Orfeó Tortosí.

Paraules clau: música, societats corals, orfeons, segle XIX, segle XX, Josep Anselm
Clavé, Orfeó Català, Terres de l’Ebre, Tortosa.
Palabras clave: música, sociedades corales, orfeones, siglo XIX, siglo XX, Josep
Anselm Clavé, Orfeó Català, Terres de l’Ebre, Tortosa.
Key words: music, choral societies, 19th Century, 20 th Century, Orfeó Català, Josep
Anselm Clavé, Terres de l’Ebre, Tortosa.
Mots clés: musique, sociétés chorales, XIXe siècle, XXe siècle, Josep Anselm Clavé,
Orfeó Català, Terres de l’Ebre, Tortosa.

Des d’antuvi i fins a meitat de segle XIX a les Terres de l’Ebre el cant polifònic fou
prerrogativa dels oficis religiosos de la Catedral i de les parròquies de la diòcesi,
que l’utilitzaren per transmetre la paraula de Déu i crear un sentit de comunitat
cristiana. El primer document musical que testimonia aquest fet a la diòcesi és un
fragment polifònic (localitzat a l’anomenat Còdex 97) copiat entre els segles XII a
XIV, que és al mateix temps el més antic trobat a Catalunya.
Quan el 1850 Anselm Clavé fundà la Societat Coral Euterpe, seguint el model de
cor d’obrers implantat a França per Bocquillon-Wilhem a l’Orpheón el 1835, a les
Terres de l’Ebre no s’havia registrat un increment industrial i el principal sector
productiu era l’agrari. En canvi, hi havia una part considerable de població de
condició menestral que organitzava activitats culturals en el marc dels casinos. A la
vegada, al voltant de la capella de la Seu, i sota el magisteri de Joan Nin Serra
(1804-1867), sorgí una important generació de músics amb notables coneixements
sobre la polifonia espanyola del segle XVI i amb una gran predisposició per l’estudi
de la cançó popular. Destaquen Josep i Jacobo Gotós, Domingo Roque, Miguel
Vergés, Asensio, Enrique Camò i Felip Pedrell. Pedrell (1841-1922) esdevingué el
fundador dels estudis musicològics a Espanya i consolidà l’estudi de la cançó
popular com a base del repertori culte, fundant el modernisme musical català.
* Professor d’Harmonia del Conservatori de la Diputació de Tarragona a Tortosa.
Professor associat del departament d’Història i Història de l’Art de la URV.
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En aquest context no és d’estranyar que, cinc anys després de la fundació del
primer cor Clavé, tinguem noticies que el propi Anselm Clavé enviés partitures a un
cor Clavé de Móra d’Ebre.
L’1 de juny de 1862, Enric Camò (1842-1903)
fundà a Tortosa La Juventud Dertosense
amb setanta homes, artesans i la majoria
analfabets. Es van presentar en públic per

Enric Camò Alsina.
Font: La Ilustracion
Musical. Barcelona,
1883-84.

primer cop el 16-12-1862 al Teatre de la
Mercè, fundat el 1849, que es trobava al
carrer de la Mercè, número 7. La seua seu
social, que estava al barri del Rastre al carrer
de Ros Medrano a la casa dels Srs. Barjau,
s’anomenà Saló d’Euterpe i formaren part de
l’associació Euterpense. Camò es va proposar adaptar el model claverià, fomentant la
creació d’un repertori coral propi. Destacats
escriptors locals (Àngel Lluís, Clemente
Escardó, José F. Vérgez i altres) van aportar les lletres d’un nou repertori, d’entre el
qual destacava la peça «Lo guay tortosí», amb lletra d’Àngel Lluís i música del propi
Camò.
En el període comprès entre el 1855 i el 1865 també es van fundar cors d’inspiració
claveriana a Flix (1863, La Unión Agrícola), Falset (1864, La Lira) i poc abans de
1868, i dirigida per Antón Añón, a Xerta. La crisi econòmica del 1866, l’aixecament
de La Gloriosa (setembre de 1868) i la tercera guerra Carlina van afectar
negativament aquest incipient moviment coral, de manera que fins a la Restauració
borbònica (desembre de 1874) no se’n van crear més. Amb tot, és de destacar la
presència a Tortosa d’Anselm Clavé en el marc del Pacte Federal de Tortosa
(1869).
El model de les societats claverianes va entrar en declivi a partir de la mort
d’Anselm Clavé (1874). A les Terres de l’Ebre, la industrialització va tardar més
a arribar que a la resta de Catalunya, el control econòmic i polític estava en mans
dels terratinents i el moral i espiritual de l’Església. És per això que aquest model
que propiciava l’educació i millora de l’obrer va continuar vigent durant més temps
que a la resta de Catalunya i donat el seu èxit fou imitat per entitats religioses
o societats amb un marcat caire religiós.

quaderns de l’Ebre

de banda a banda

Orfeó Canareu
(1918 aprox.).
Fons personal de
Joan B. Beltran.
Reverter

Durant el període històric que Sánchez (2001) anomena L’ordre dels propietaris (de
la Restauració fins a la dictadura de Primo de Rivera), hi ha una forta expansió
territorial de les anomenades societats corals. Fins al 1905 se’n funden de noves
a Tortosa (1879, Terpsicore i El Ebro; 1881, La Tortosina; 1881, Academia de la
Juventud Católica; 1883, Teresiano de l’Arxicofradia; 1887, del Col·legi de Sant
Josep), Alcanar (1881, Coros de la villa; 1900, Coro Alcanarense), Ulldecona (1884,
La Aurora; 1901, 2a societat La Aurora), Jesús (1897, de l’arraval); Móra d’Ebre
(1897, Cor de veus; 1898, Coro Morenses, 1899, Lo Rossinyol), Ginestar (1898, Lo
Riberench).
Durant aquest període destacaren els grans concerts corals religiosos celebrats els
anys 1887, 1888 i 1892. Van comptar amb la participació de tots els cors amb
vinculació religiosa de la ciutat de Tortosa (Capilla de música de la Catedral,
Col·legi de Sant Josep i Academia de la Juventud Católica) acompanyats
d’orquestra i orgue.
En aquesta època dos mestres de cor nascuts a Tortosa destaquen a Madrid com
a directors de cor: Julio Caminals, compositor que dirigeix el Orfeón Matritense
(1892), i Juan Asensio, mestre de cors i professor d’orgue a la capital de l’Estat. El
mateix Julio Caminals, l’any 1897 programa obres de Pedrell i Gotós en concerts de
la Capella Musical de Concerts Sacres.
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Coral La Tortosina
(1930 aprox.).
Fons personal de
Jordi Angelats.

Un grup de joves artesans de la ciutat va fundar la Societat Coral La Tortosina, una
de les més longeves que hi ha hagut. Inicia les seues activitats l’any 1894 i les
perllonga (en diferents etapes) fins al 1934. En els seus inicis i sota la direcció del
mestre Jaime Rovira, a més de peces del repertori claverià, interpreta un repertori
musical propi, amb obres d’autors locals com el mateix Rovira, Ramon Bertomeu,
Pinadell i José Gotós. Aquestes, tractaven temes propers utilitzant els ritmes de
moda (pasdoble, vals-jota, americana, tango, masurca, polca) amb textos tant en
castellà com en català d’escriptors també locals com Miguel Rey, José Ferré
Gendre i el mateix Rovira. Aquest cor va ser el primer a impulsar la tradició de les
caramelles a les Terres de l’Ebre, fent-ne la primera interpretació el maig de 1895
acompanyats de la banda Santa Cecilia. Entre els concerts més destacats
d’aquesta coral hi ha la participació, juntament amb dotze cors de la resta de
Catalunya, en el concurs coral celebrat l’agost de 1897 en el marc de les festes
majors de Tarragona, on obtingué medalla de plata i diploma. L’abril de 1924 van
participar en el concert d’homenatge a Anselm Clavé celebrat a Barcelona.
Tal com diu Subirats (2009), durant les darreres quatre dècades del segle XIX, a la
ciutat de Tortosa s’inicia un moviment cultural que al tombant de segle propiciarà la
recuperació de l’ús escrit de la llengua catalana. De la mateixa manera que aquesta
Renaixença literària arriba molt més tard a Tortosa que a les zones urbanes de la
Catalunya vella, també quedarà localitzat a les Terres de l’Ebre en aquesta ciutat.
Un bon nombre de clergues erudits i catalanistes va col·laborar activament en
aquesta empresa. Paral·lelament, trobem que el model claverià continua vigent
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sobretot en el si d’organitzacions obreres, religioses, bandes de música o en
poblacions més petites. Així ho indica, per exemple, que l’any 1911 a Tortosa
s’organitzés un concert de societats corals Euterpenses per festes de la Cinta i que
el 1925 es fundés un cor seguint el model claverià a Sant Carles de la Ràpita.
Altres cors segueixen conreant el repertori claverià, però comencen a incloure
peces d’autors locals basades en el folklore del territori. Per exemple, el Coro
Alcanarense (1900), el maig de 1905 inclou en el seu repertori caramelles i l’estrena
de l’obra La Despertada (1905), amb música del seu director R. Vallés i lletra de
J. Matamoros, sobre la melodia d’una aubada.
A redós de la puixant renaixença literària es produeix un intent de canvi de model
cap al proposat per l’Orfeó Català (1891) que promou el catalanisme i l’establiment
d’una escola nacional. Així ho testimonien diferents articles de lloança al projecte de
l’Orfeó Català publicats en la premsa local: «Els Segadors i l’Orfeó Català» (Correo
de Tortosa, 1900); «Lo del Orfeó Català» (La Veu de la Comarca, 1904) i el fet que
la Societat Coral La Tortosina, de marcada tendència claveriana, el 23 de juny de
1903 cantés «Los Segadors» en concert. D’altres testimonien el declivi del model
claverià, com ara «¡Gloria á España!» (La Verdad, 1901), en el qual es fa ressò
d’una xiulada durant una interpretació publica d’aquest himne de Clavé, i d’altres les
virtuts del nou model enfront l’anterior com ara «Notas musicales. L’Orfeó Tortosí»
(Correo Ibérico, 1906).

Joan Moreira
assajant amb el cor
de nois de l’Orfeó
Tortosí (1905).
Fons personal
de Carme Murall
Moreira.
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Joan Moreira, que havia estat cantor de l’Orfeó Català, funda el 1905 l’Orfeó Tortosí
sota l’auspici d’Abril Guanyabens al Centre Excursionista de Tortosa. Aquest orfeó,
encara en actiu en l’actualitat, és el degà a les nostres terres. Entre les idees clau
que Moreira projecta per a l’Orfeó Tortosí estan la importància de tenir una seu
pròpia, una senyera que el simbolitzi i un «Cant de la Senyera» per homenatjar-la,
i la utilització de la llengua pròpia per expressar-se, el dialecte tortosí. Més
endavant afegirà a aquests trets d’identitat la devoció per la Verge de la Cinta i la
recuperació i ús del cant popular que prové del folklore. Aquest mateix model
Moreira el va traslladar als diferents cors que fundà, en especial a l’Orfeó Montsià
(1922) d’Ulldecona.
Fins a la finalització de la dictadura de Primo de Rivera, es funden aquests altres
cors, entre d’altres, a Ulldecona (1901, 2a Societat La Aurora), Tortosa (1908,
Capella de Música de la Banda Musical La Moderna; 1912, Schola Cantorum del
col·legi de Sant Lluís), Flix (1910, Orfeón del Sindicato), Jesús (1910, Orfeó de la
Mare de Déu de la Cinta), Vilalba dels Arcs (1910, Orfeón de Villalba), Roquetes
(1917, Unión Coral Roquetense), Amposta (1919, Secció Coral de la Lira
Ampostina), Sant Carles de la Ràpita (1925, Agrupació Coral Rapitense), Santa
Bàrbara (1925, Orfeó Niu d’aucells), Sant Jaume d’Enveja (1930, Sociedad Musical
i Coral La Alegria).
*La idea d’escriure sobre els cors i orfeons ve d’una conferència que va fer Roc Salvadó al
Conservatori de Música de Tortosa el curs 2004-2005 on va parlar de la música a Tortosa al
segle XIX, de Gotós i de La Juventud Dertosense.
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Correspondència  personal  entre  
Sebastià  Juan  Arbó  i  Pío  Baroja    
Pep Carcellé *

Resum: Quatre cartes (una d’Arbó i tres de Baroja), entre el gener i l’agost de 1948,
marquen una relació tan formal com cordial entre aquests dos escriptors. L’objectiu
principal de la carta d’Arbó és testimoniar l’admiració per l’escriptor basc, ja madur,
malaltís i cansat de tot, a qui li ofereix la lectura de Caminos de noche i Tierras del Ebro.
El basc, en les seves tres cartes entre el 15 de febrer i el 9 d’agost del 1948, aprofita per
retratar negativament i amb molta energia el nivell cultural d’un país decadent, arruïnat
per la Guerra Civil.

Paraules clau: literatura, novel·la, biografies, cartes, dictadura franquista, Generació del
98, Sebastià Juan Arbó, Sant Carles de la Ràpita, Pío Baroja, Sant Sebastià
(o Donòstia), Caminos de noche, El mayorazgo de Labraz, Tierras del Ebro, Pío Baroja
y su tiempo, Manuel Bueno.
Palabras clave: literatura, novela, biografías, cartas, dictadura franquista, Generación
del 98, Sebastià Juan Arbó, Sant Carles de la Ràpita, Pío Baroja, San Sebastián,
Caminos de noche, El mayorazgo de Labraz, Tierras del Ebro, Pío Baroja y su tiempo,
Manuel Bueno.
Key words: literature, novel, biography, letters, Franco’s dictatorship, Generation of 98,
San Sebastián, Caminos de noche, The Lord of Labraz (1926), Tierras del Ebro, Pío
Baroja y su tiempo.
Mots clés: littérature, roman, biographies, courrier, Espagne franquiste, Génération de
98, Sebastià Juan Arbó, Sant Carles de la Ràpita, Pío Baroja, Saint-Sébastien, Caminos
de noche, El mayorazgo de Labraz, Tierras del Ebro, Pío Baroja y su tiempo, Manuel
Bueno.

Exemplar del llibre
Pío Baroja y su
tiempo (1963), de
Sebastià Juan Arbó.

“... Era, en efecto mi ilusión, y se lo había expresado a él
personalmente, que esta biografía apareciese en vida de
nuestro escritor. No se trataba aquí de un caso especial:
el hecho respondía a una manera mía de pensar y de
sentir. Nada me desagrada tanto, en efecto, como leer
discursos de alabanza sobre las tumbas de los muertos
ilustres, cuando puede alabárseles en vida, y pienso,
como nuestro autor, que los elogios deben ser tributados
en vida del elogiado, y no esperar, como Tolstoi, por
ejemplo, a que muriera Dostoievski para dedicarle los
elogios que en vida le regateó, porque también los
grandes caen a veces en estas miserias... (...) Voy tratar
en esta obra de la persona y de la obra de Pío Baroja.
Pío Baroja es a mi entender, de su generación, el escritor
que con más títulos se presenta a nuestro interés y a
nuestra admiración, también a nuestra gratitud. Espero que en esta biografía se hallen las
razones de esta afirmación mía, que así, a primera vista, puede parecer atrevida. Para mí es
una verdad tan clara como la luz que nos alumbra”. Juan Arbó, Sebastià (1963): Pío Baroja
y su tiempo. 1a ed. Planeta. Barcelona, 1963, p. 11 i 13.

* Professor de Llengua catalana i literatura.
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Quinze anys abans que Sebastià Juan Arbó publiqués la biografia Pío Baroja y su
tiempo, tots dos van intercanviar una correspondència que es conserva al Fons
Sebastià Juan Arbó de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
A l’inici del 1948, dies abans d’escriure la primera carta, Arbó gaudeix d’una aurèola de
puixança literària i prestigi personal que li conferí la satisfacció d’haver guanyat, el 6 de
gener, el Premi Nadal amb Sobre las piedras grises (1947).
L’objectiu principal d’Arbó no és sinó testimoniar l’admiració per un Baroja ja madur,
malalt i cansat de tot, a qui li ofereix la lectura de dues de les seves obres (Caminos de
noche i Tierras del Ebro). Arbó se li declara com un lector que coneix a fons la
literatura del basc, no només de simple o profunda lectura sinó també des de l’òptica
de la crítica. D’altra banda, la subjectivitat que aflora en les cartes del basc fa que se
sinceri en valorar obertament Tierras del Ebro i Caminos de noche, mentre, també
aprofita l’avinentesa per retratar enèrgicament el nivell cultural d’un país decadent i
sincerar-se a nivell personal.
L’única carta d’Arbó dirigida a Pío Baroja que es
conserva l’escriu primer en brut el 22 de gener de
1948 a Barcelona, sobre un paper amb la capçalera
de l’Ateneu Barcelonès, del qual en fou membre, amb
algunes paraules ratllades i text corregit. Dos dies més
tard, el 24 de gener, l’hauria passat a net, ja sense la
capçalera de l’Ateneu.

Coberta del llibre
El mayorazgo de
Labraz.

Aquesta carta presenta un grau de formalitat alt, ja
que el tracta sempre de vostè (de “Sr. D. Pío Baroja”),
i s’hi adreça amb un inici respectuós (Distinguido Sr.),
la qual cosa em fa pensar que es devien conèixer poc
o que la diferència de 30 anys que els separava exigia
aquest tractament.
Amb aquesta carta, Arbó li envia un exemplar del seu llibre Caminos de noche i també
una obra del mateix Baroja, El mayorazgo de Labraz (1903), perquè la hi dediqui, ja
que segons Arbó és la primera obra seva que havia llegit i també la preferida, tot i que
li assegura que també li agraden molt Camino de perfección (1901), Sensualidad
pervertida (1920) i El árbol de la ciencia (1911). Li demana, adduint que és la seva
il·lusió, que la hi dediqui posant-hi quatre paraules que agrairia molt. Sobre aquest
exemplar li diu que el tenia bastant deteriorat, gairebé impresentable, i que per aquest
motiu el va fer enquadernar de nou, però com que l’enquadernació fou tan dolenta
hagués preferit enviar-l’hi tal com estava en un principi; finalment, com que havia
pensat que aquest aspecte no tenia gaire importància, l’hi havia enviat igualment. Li
diu que no es molesti en enviar-li el llibre, que se’l guardi a casa seva, i que quan hi
anés algun conegut seu passaria a recollir-lo, encara que —com que encara no el
coneixia en persona— havia pensat de decidir-se a viatjar a Madrid i passar ell mateix
a buscar-lo, i així, amb aquest pretext, realitzaria la vella il·lusió de conèixer-lo
personalment.
Sobre el seu llibre Caminos de noche, aflora una mica de desconfiança en Arbó, o més
ben dit, un gran respecte literari, quan li fa saber que potser hi haurà alguna cosa que
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li agradarà o alguna altra que no; cosa que —diu— ara també li passa a ell. Es
manifesta sabedor que Baroja no llegeix o ho fa molt poc, per la qual cosa se sincera
i li diu que, sense cap temor d’ofendre’l, pot prescindir d’aquesta lectura. A continuació,
se li ofereix, amb sentit de globalitat, per si vol conèixer alguna cosa seva, i preferiria
que llegís Tierras del Ebro, que tot i que escrita abans, pensa que li podria agradar
més. A continuació, li comunica que en un parell de mesos (sobre el mes de març), “si
Dios quiere y la censura”, n’apareixerà una edició definitiva, de la qual li n’enviarà un
exemplar. Reitera que així i tot també en pot prescindir de llegir-lo, ja que l’únic
propòsit seu és enviar-li aquests exemplars com a mostra per testimoniar-li la seva
admiració.
A l’últim paràgraf, abans d’acabar la carta, li comunica: “En el cap. XI de mis “Caminos
de noche” (pág. 229), he puesto como lema una cita sacada de su “Mayorazgo”. Es
también un pequeño homenaje de mi admiración por este libro”. La cita diu així: “Allí
no hace frío como aquí, allí dicen que el cielo es azul y el aire siempre puro. Iremos,
¿verdad?”2
Finalment Arbó, després d’un comiat tan formal com
el que encapçala la carta, li dedica un post scriptum
informant-lo que està llegint el seu últim llibre
“Memorias” i que també ha rellegit algunes de les
seves novel·les, per la qual cosa aprofita l’ocasió
per testimoniar-li una vegada més la seva admiració
no només com a escriptor sinó com a home, al
mateix temps que està convençut que tenia raó
Manuel Bueno en considerar-lo el millor i més
important escriptor que té Espanya aquests últims
anys, afegint que és per a ell el millor des del Segle
d’Or. Finalment, li comunica que té el propòsit
d’escriure un article sobre la seva figura a Destino
on podrà dir coses interessants que encara no ha dit
ningú.

Coberta del la 5a
edició del llibre
Caminos de noche.
(1955).

Els llibres d’Arbó que entren en joc en aquesta
primera carta són Caminos de noche i Tierras del Ebro. El primer va ser publicat per
primera vegada en català el 1932, obtenint el premi “Novel·listes” (1936) que atorgà
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta obra fou editada en castellà, per primera vegada,
el 1937, per Lluís Miracle, i traduïda per Fèlix Ros; la segona edició, en castellà, fou
del 1947, per Josep Janés, traduïda pel mateix Arbó. El segon, Tierras del Ebro, fou
publicat per primera vegada en català el 1936, i traduït més tard a l’italià, francès,
alemany i holandès; la primera edició en castellà fou a càrrec de Lluís Miracle, el 1940;
per Plaza y Janés, el 1948 —edició a què es refereix Arbó en la carta—; i, el 1956, per
Noguer, traduïda pel mateix Arbó.
L’escriptor rapitenc, en aquesta carta, fa referència a un tal Manuel Bueno. Aquest
senyor, de segon cognom era Bengoechea, era un periodista i crític literari d’origen
basc que es formà als EUA i que posteriorment s’instal·là a Madrid. Valle-Inclán va
2

P. BAROJA (El Mayorazgo de Labraz); de Caminos de noche, tercera edición, corregida por el autor, y
definitiva. Diciembre 1947. Ed. José Janés, editor, Barcelona.

quaderns de l’Ebre

valor de clàssic
perdre un braç a causa d’una baralla que tingué amb Bueno, en infectar-se-li la ferida
que li produí d’un cop de bastó de Manuel Bueno. Aquest, que donà suport a la
dictadura de Primo de Rivera, fou dels intel·lectuals de l’època que també assenyalava
la política com la causant dels problemes d’Espanya. L’11 d’agost de 1936, fou
afusellat a Barcelona durant la Guerra Civil.
Pío Baroja contesta la carta d’Arbó, des de Madrid, vint-i-dos dies més tard, en data 15
de febrer de 1948, amb el mateix grau de formalitat de “Sr. Don Sebastián Juan Arbó”;
ara però tractant-lo de “Mi distinguido colega”. El basc, havent rebut ja Caminos de
noche, li comunica que tot i que l’ha llegit no ho ha pogut fer bé, ja que es troba
malament de salut, reumàtic, amb grip i amb dolors, a més d’insomni; que en aquestes
circumstàncies —diu Baroja— li costa molt d’entendre allò que llegeix. Cal tenir en
compte, pel que fa a la seva malaltia, que Baroja ja tenia 76 anys; llavors, en aquella
època, un senyor d’aquesta edat ja es considerava vell, i encara més si estava malalt.
Sobre Caminos de noche, el basc estima que és una novel·la regional i rural que està
bé, que potser serà millor en català que en castellà, ja que serà més aspra i més
característica; d’altra banda, en castellà —diu— si se li vol donar caràcter elegant pren
un aire de “lentejuela” amb molta facilitat. Continua el basc, en un to cordial, que si el
llegeix més tard, amb més salut, ja li donarà la seva opinió que, encara que no valgui
gran cosa, serà l’opinió d’un home en bon estat de salut.
Cinc mesos més tard, a Madrid estant, Baroja li
envia una segona carta a Arbó en data de 9 de juliol
de 1948. Continua amb el “Sr. Don...”, ara però, per
allò de no repetir-se, el tracta de “Mi distinguido
compañero”. Baroja, havent rebut un últim
enviament d’Arbó de l’edició definitiva de Tierras del
Ebro, ja l’està llegint, “despacio” —diu—. “Página
por página me gusta más que el anterior [Camins
de nit]”. Intueix, per l’anterior carta d’Arbó, que per
la seva feina habitual, suposadament d’oficina, no li
deixa suficient independència per dedicar-se només
a la literatura; cosa que “Eso nos ha pasado
a todos”, diu el basc.

Coberta del llibre
Tierras del Ebro
(1956).

Pel que fa a la intuïció de Baroja sobre la feina
habitual d’Arbó, cal tenir en compte que el basc ho
intuí bé, ja que Arbó havia treballat a Editorial
Planeta i a l’Ajuntament de Barcelona en el decurs dels anys 30, on conegué la que
seria la seva esposa, Maria Teresa Bes Guim, mentre ensenyava català als
treballadors de l’Ajuntament.
Canviant una mica de tema, revela que “la literatura en España no da ni para ir tirando
malamente”. No creu —el basc— que hagi hagut cap llibre espanyol “en estos últimos
años” que s’hagi venut en un any uns mil exemplars. I es pregunta: “¿Qué daría esto al
autor? ¿Diez mil, quince mil pesetas? Tendría —diu— para vivir modestamente cinco
o seis meses”. Per aquest motiu, continua manifestant que “Hay que tener un empleo
del Estado o de la Diputación hay que ser periodista, etc...”.
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Certifica el basc que “Yo al menos no me las he arreglado mas que prescindiendo de
muchas cosas. Ahora pasados los setenta años puedo vivir de lo que he escrito en
una casa que vivir no es vivir como diría algun jugador de palabras”. Continua
carregant contra la realitat de la cultura d’un país arruïnat per la Guerra Civil,
i transmet la negativitat d’un poble dropo i buit, que no manifesta cap interès en la
cultura. Mentre retrata un ambient d’ignorància i falsedat, manifesta: “La gente en
España no lee. Las personas que se las dan de cultas dicen que han leido el Quijote,
pero la mayoría de las veces no es verdad”. I continua exclamant-se: “¿Qué van
a leer?”. “Van al cine, leen los periódicos, tienen viveza para coger de aquí y de alla
una frase, pero leer no leen nada”.
En acomiadar-se de l’escriptor rapitenc, a l’alçada de la seva signatura, li comunica
que li envia El mayorazgo de Labraz, suposadament dedicat i, a més, sense haver
rebut la visita d’Arbó.
No serà fins el 1950, quan Arbó pronuncia una conferència sobre Pío Baroja a l’Ateneo
de Madrid, a la qual va assistir Camilo José Cela, entre altres, que suposadament no
es veuran cara a cara.3
La tercera i última carta de Baroja a Arbó, des de Madrid com les dues anteriors, la
data el dia 9 d’agost de 1949. Es tracta d’una carta molt curta, de només set línies, ara
amb un tractament de ”Amigo e ilustre colega!”. El basc ja havia rebut una “amable”
carta del rapitenc —de la qual no en tinc constància física—, justificant-ne la curta
extensió atès “estos días de calor tórrido” del mes d’agost, i adduint també problemes
de salut i de moral, com reuma i mal humor “está uno reumático y mal humorado”.
Li comenta que el seu nebot —suposo que Julio Caro Baroja—, que havia estat
a París, també li va fer saber que a la capital francesa feia “un calor espantoso”.
I acaba la carta intuint un futur gens esperançador, ja en aquell temps: “Este planeta
se va poniendo inhabitable”.
Baroja visqué, en primera persona, la crisi de finals del segle XIX a Espanya com Arbó
la del primer terç del segle XX, que es resumiren en una expressió estètica de
decadentisme, escepticisme i pessimisme que reflectiren, amb dolor, al llarg de
sengles vides literàries, cosa que els féu coincidir amb les preocupacions existencials
pròpies d’aquell període de temps tan determinant i, fins i tot, rebutjar amb energia,
sobretot el basc, la política d’aquell moment que provocà la crisi de finals de segle.

3

Veg. la crònica «Arbó, en Madrid, describe Baroja», signada per R. V. -Z., publicada a la
revista Destino. Año XIV, Núm. 668 (27 mayo 1950), p. 14.

quaderns de l’Ebre

valor de clàssic

Agraïments
Vull agrair sincerament a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i, sobretot, al seu
arxiver, en Jordi Enfedaque, que hagin tingut la delicadesa de facilitar-me aquesta
documentació que m’ha servit per elaborar aquest article sobre la correspondència
personal, inèdita fins avui, sobre aquests dos grans escriptors, Pío Baroja i el nostrat
Sebastià Juan Arbó.
D’altra banda, també he d’agrair sincerament la delicadesa dels companys Roc
Salvadó i Albert Aragonés que han fet possible la publicació a Quaderns de l’Ebre
d’aquest article. I, finalment, al Dami Conteras, amic personal, hereu del fons Sebastià
Juan Arbó, que m’ha donat el permís adient per fer les reproduccions documentals
a través de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
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Carta esborrany de
Sebastià Juan Arbó
dirigida a Pío Baroja,
signada a Barcelona,
22-1-1948. Servei
d’Arxiu Municipal de
l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita.
Fons Sebastià Juan
Arbó. Esborranys i
Còpies de Correspondència Personal
Enviada. Baroja, Pio.
1948.
SJA-439.
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Carta de Sebastià Juan Arbó dirigida a Pío Baroja, signada a Barcelona, 24-1-1948.
Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Fons Sebastià Juan Arbó.
Esborranys i Còpies de Correspondència Personal Enviada. Baroja, Pio. 1948. SJA-439.
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Carta de Pío Baroja dirigida a Sebastià Juan Arbó, signada a Madrid, 15-2-1948.
Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Fons Sebastià Juan Arbó.
Correspondència Personal Rebuda. Fotocòpies. Baroja, Pio. 1948-1949. SJA-215.
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Carta de Pío Baroja dirigida a Sebastià Juan Arbó, signada a Madrid, 9-7-1948.
Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Fons Sebastià Juan Arbó.
Correspondència Personal Rebuda. Fotocòpies. Baroja, Pio. 1948-1949. SJA-215.
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Carta de Pío Baroja dirigida a Sebastià Juan Arbó, signada a Madrid, 9-8-1949.
Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Fons Sebastià Juan Arbó.
Correspondència Personal Rebuda. Fotocòpies. Baroja, Pio. 1948-1949. SJA-215.

quaderns de l’Ebre

literatura/literadura: inèdits
necessària

29

Marià Lleixà (Mas de Barberans 1964), és professor de llengua catalana i literatura
a l’Institut Roquetes (Baix Ebre).
Ha estat guardonat en diversos certàmens literaris com ara La Galera de narrativa 1989,
amb el conte «La font cendrosa»; Vila de Mont-roig de poesia 1990; finalista del premi de
poesia Manuel Rodríguez Martínez 1994, d’Alcoi; La Forest d’Arana 1995, de València, amb
«Versió subtitulada»; Ferran Canyameres 2003, de Terrassa, amb «Falses identitats»;
II Premi d’Estiu de Poesia 2006, de Manresa, una mostra del qual publiquem en aquestes
pàgines; XI Concurs de Cartes i poemes d’amor i desamor 2008, amb el poema
«Ingravidesa»; XXV Premi de poesia i prosa Rafael Sari 2008, de l’Alguer (Sardenya), amb
el conte «Aplaudiments».
Ha publicat els llibres de poesia Si véns abans de l’alba. Pròleg de Joan Callau. Premi
Bernat Vidal i Tomàs de Santanyí 1992 (Palma de Mallorca: Moll, 1992); Camins d’escata:
Cal·ligrafia d’una absència. Pròleg d’Emili Rosales. Premi 25 d’abril de poesia de la vila de
Benissa 1994 (Barcelona: Columna, 1995); i Sac de gemecs. Premi Domènec Perramon
2000 (Arenys de Munt: l’Ajuntament, 2001).
També és present en els llibres col·lectius L’error imaginari i altres narracions. Recull del
premi Vent de Port 1998 (Tremp: Garsineu, 1998); Terres d’aigua. Poemari de les Terres de
l’Ebre (Valls: Cossetània, 2004); Lletres de casa. Antologia de poetes ebrencs al Serret Blog
(El Vendrell: March Editor, 2009) i Poesia a la frontera. Antologia de poetes en llengua
catalana, aragonesa i castellana (El Vendrell: March Editor, 2011).

Albert Guiu Bagés (Flix 1972) és escriptor i treballa de professor de llengua castellana
i literatura a l’Institut Terra Alta, de Gandesa.
Ha publicat Els versos de la prostituta. Pròleg d’Andreu Carranza. Premi Marià Manent 2004
(Barcelona: Viena, 2004); De la mà de la meva filla. Premi Miquel Martí i Pol de poesia 2006
(El Perelló: Aeditors, 2007); L’himne d’aquest matí (El Perelló: Aeditors, 2008), Un pom de
paraules flixanques (Ajuntament de Flix: 2010), i la novel·la La gatera del temps (El Perelló:
Aeditors, 2009).
També ha publicat en diversos llibres col·lectius de poesia com Lletres de casa. Antologia de
poetes ebrencs al Serret Blog (El Vendrell: March Editor, 2009); I i II Mostra Oberta de
Poesia d’Alcanar (Alcanar: Ajuntament d’Alcanar, 2010 i 2011), i també de narrativa com
L’altre Nadal (El Perelló: Aeditors, 2006); Estius a l’Ebre (El Perelló: Aeditors, 2007); El riu
que parla (El Perelló: Aeditors, 2008), Galeria ebrenca (El Perelló: Aeditors, Serret bloc,
2009), Ebre Blook. Relats d’aigua dolça al Serret Blog (Valls: Cossetània, 2009), Hespèria.
Relats curts de ciència-ficció (Terres de l’Ebre: Hespèria, 2009), L’arbreda ebrenca (El
Vendrell: March Editor, 2010).
Destaca també com a lector perspicaç, tal com demostra en els articles i ressenyes que ha
publicat en diverses publicacions periòdiques com La Veu de Flix i L’Estel.

ILC/ Txema Salvans
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Ingravidesa    

(Satèl·lits  d’irregular  òrbita)  
SOLCS PREGONS
La vida
deixa arrugues a la veu,
l’esquerda i l’enrogalla,
o amb lenta parsimònia
aspreja el seu vellut,
la pell de l’ànima.
La vida
modela els seus contorns
i escriu, dins dels seus solcs pregons
de pedra o de vinil,
l’enigma indesxifrable.
(Escolta el càntic desbordat
dels llavis muts,
agulla que recorre el sinuós camí
i arrenca sons, gemecs,
d’històries que naufraguen.)
La vida deixa arrugues a la veu.
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ARC IRIS
Plora el cel. A contrallum,
sagetes daurades s’esbiaixen;
entre cotons, dibuixen l’arc.
Miratge acolorit captivant ulls.

SET
Si l’agost és esquerp,
si està de vacances fins el núvol més prim;
humiteja’m els llavis de saliva o de gin.

PARTITURA DEL TEMPS
(Decasíl·labs en do menor)
Ja s’ha esvaït la pluja a la terrassa
i, més enllà, l’horitzó es desdibuixa.
L’estenedor, pentagrama de fils,
efecte iman, suporta notes d’aigua:
no hi ha llençols
només gotes de música
desafiant el buit. Ingravidesa.

Marià Lleixà

  

quaderns de l’Ebre
quaderns de l’Ebre

31

32

literatura/literadura: la poesia
necessària

Poemes  inèdits  
QUÈ DIUEN AQUESTES SET MERAVELLES?
Els estels
«Les mirades que ens contemplen
ens converteixen en aus de foc
del cel de la mitologia dels seus sospirs».
La lluna
«Els meus dominis són la cançó predilecta
que entonaria la fosca nit
si tingués veu per a dir a qui estima».
El sol
«Sóc l’obra d’art d’un déu creador
que amb les seves mans em va donar un poder
que prova que la natura és la meva obra d’art».
L’aigua
«Sóc la més infinita de les nueses,
la més lleugera de les fades,
la més vital de les heroïnes que no respiren».
El vent
«Acaricio a distints ritmes,
puc ser seda ingràvida acaronant cabells de flor
o tindre la força d’un estol de mil àligues derribant les roques més
[resistents».
La terra
«En mi hi habita tot,
però no puc ser habitant de res,
la meva felicitat és donar vida, la meva esperança rebre respecte».
El foc
«Els meus cabells grocs i llargs em fan fèmina febril,
el meu cos és un maridatge de vermells i taronges sinònims de la
[meva sang de guerrer,
sóc la bellesa astuta d’Eva i el neguit de sacrificar-se per amor
[d’Adam».
13
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EL TEMPS
Com posar nom a tots els grans d’arena
d’un infinit desert,
distingir totes les volves blanques
d’una gran nevada,
percebre cada gota d’aigua
de la més cabalosa de les pluges.
Així és posar temps als finits i fugaços
calendaris humans,
inventar segons, minuts, hores, dies,
mesos, anys, dècades...
per a provar de donar singularitat i transcendència
a les vides i morts
que van i vénen sempre subordinades
a la inabastable eternitat.

Albert Guiu
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Defensa  del  cavaller  Despuig  feta  per  
Anton  van  den  Wyngaerde,  pintor  
reial  
a cura de Roc Salvadó Poy*

NOTA PRELIMINAR
Entre els papers que figuren en el llegat Manuel Bes, recentment adquirit per l’Arxiu
Històric Comarcal del Baix Ebre, s’hi troba una carta del polític aragonès Marceliano
Isábal dirigida al que fou polític republicà i alcalde de Tortosa, Manuel Bes. En la
missiva Isábal fa menció de la seua estada a la ciutat entre maig i juny de 1869,
amb motiu de constituir-se el que es coneixerà com a Pacte Federal de Tortosa,
signat pels representats dels comitès republicans de l’antiga Corona d’Aragó.
Durant aquells dies va saber de la figura de Cristòfol Despuig a través de les
paraules entusiastes de Manuel Bes, llavors alcalde de Tortosa i president del
Pacte. A la carta, datada a finals de 1877, Isábal explica com recordava la figura del
cavaller tortosí i que per este motiu, en arribar casualment a les seues mans una
documentació que s’hi referia, la tramet a Bes com a testimoni d’amistat i en record
d’aquelles jornades. El document manuscrit va firmat per Antonio de las Viñas, que
és com se coneixia a Espanya a Anton van den Wyngaerde, il·lustrador flamenc,
encarregat per Felip II de plasmar les principals ciutats de la monarquia, al qual
precisament devem la primera imatge fidedigna de Tortosa. La Tortosa de l’any
1563, que és la que va contemplar i dibuixar Wyngaerde durant la seua estada, és
també la Tortosa on vivia Despuig.
CRITERIS D’EDICIÓ
Publiquem les cartes sense més modificacions que les habituals que es fan als
documents antics per afavorir-ne la lectura; és per això que s’han regularitzat
l’accentuació i la puntuació.

* Historiador i professor de l’Institut Cristòfol Despuig.
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Carta de Marceliano Isábal a Manuel Bes
Zaragoza, 22 de diciembre de 1877
Amigo Bes:
Han pasado casi diez años desde la última vez que visité vuestra ciudad con el honroso
encargo de representar a los demócratas republicanos de Aragón en aquel glorioso Pacto
de Tortosa, que tan dignamente presidíais. Recuerdo cuán ponderabais la antigüedad de
vuestra ciudad y sus pasados timbres de gloria. Entre sus prohombres mencionasteis al
caballero Despuig como ejemplo preclaro de repúblico y ciudadano amante de su patria.
Su tesón enardecía vuestro fervor republicano cuando a todos los reunidos nos parecía ya
vislumbrar el alba de la tan anhelada República. Pasaron aquellos días cargados de
entusiasmo, pero el nombre quedó grabado en mi memoria y permaneció la admiración
y el afecto que desde entonces os profeso. Por todo ello y en ocasión de un reciente viaje
a Madrid, al leer, en un número de El Globo, una reseña crítica de un libro salido de la
pluma de vuestro caballero Despuig decidí guardarla para vos. Pero la Providencia aún
me reservaba otra sorpresa; revolviendo papeles viejos en los anaqueles de un anticuario
de la Cava Baja, leí el nombre de Tortosa mientras hojeaba uno de los pliegos; ello
retuvo mi atención y pude ver que no solo hablaba de vuestra ciudad sino que también
lo hacía del referido caballero Despuig. Adquirí aquellos papeles antiguos y ahora os los
remito, junto con la crítica referida, en testimonio de mi amistad y en recuerdo de
aquellos gloriosos días del Pacto que firmamos y defendimos a la orilla del Ebro.
Salud, Fraternidad y República
Marceliano Isábal

P.D. Como veréis, por desgracia, en la carta faltan fecha y destinatario. Bien pudiera
tratarse de un borrador, pues hay algunas palabras enmendadas. Aunque me esforcé
largo rato revolviendo los pliegos sueltos, no conseguí localizar ninguna otra referencia.
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Carta d’Anton van den Wyngaerde
Conociendo que su Mgtd. el Rey atiende gustoso vuestros consejos y que su Real Ánimo
se encuentra inclinado a escucharos, me atrevo a escribiros para interceder ante vos por
un caballero caído en desgracia del que soy largamente deudor y merced al cual escapé de
un peligro cierto mientras estaba al servicio del Rey en la su ciudad de Tortosa, en el
Principado de Cataluña, allende del Ebro, muy cerca de donde muere el gran río.
Corría el año del Señor de 1563 y yo hallábame en Tortosa favorecido por su Magestad
con el encargo de abocetarla y dibujarla como ya iba haciendo respecto otras ciudades de
su dilatada Monarquía.

Detall del dibuix de
la ciutat de Tortosa
d'Anton van den
Wyngaerde.

Aunque se me había prevenido por algunos señores de la Corte del carácter bronco y aún
torcido de los habitantes del Principado, no padecía mi ánimo recelo alguno, y eso que
se afirmaba ser fáciles a la ira y en excesivo orgullosos, acompañando estos defectos con
la inconveniencia de un lenguaje extraño de sonido y tan violento como su actitud.
Tanta fue la prevención con que me alarmaron los que afirmaban preocuparse por mi
persona, que contemplé no sin cierto temor las orillas del Ebro y me encomendé a mi
santo patrón al penetrar en las estrechas y oscuras calles de Tortosa, que ciertamente
invitaban a recelo. Su Reverencia el Obispo, para quien traía cartas de recomendación,
también me alertó del peligro que corrían los forasteros si desprevenidos transitaban de
oscurecida por sus tortuosas calles, pues el pueblo andaba revuelto y estaba en guerra de
bandos, y hombres armados y facinerosos rondaban las esquinas más a propósito para la
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sorpresa. Ofreciome Su Caridad aposentarme en el Palacio Episcopal y pasé mi primera
noche en la ciudad con alguna inquietud.
Al día siguiente presenteme al oficial real que allí dicen el veguer y empecé los
preparativos para cumplir la orden de su Magestad. Conociose en la ciudad mi presencia
y cuál era mi encargo y cometido, y al poco ofrecióseme espontáneamente micer
Despuig y desde ese día acompañome y guiome a todas partes.
Más abajo de Tortosa el río se ensancha y a sus puertas llegan bajeles de toda la mar; por
sus calles pueden verse cautivos moros convertidos en esclavos y diversidad de gentes de
todas las riberas y de más allá. El vulgo casi no entiende la lengua castellana, pues habla
solo el dialecto común a los habitantes de este Principado. Su distancia de donde muere
el río la resguarda de los asaltos de turcos y berberiscos que infestan la cercana costa,
guarnecida por algunas torres, pero faltan aún algunas más para precaverla con seguridad
de sus ataques. Sus defensas son antiguas y si bien en algunas partes son de
consideración, en otras resultan ruinosas. Deberían rehacerse sus fortalezas según la traza
que en el día impera en Italia.

Detall del dibuix de
Norbert López
publicat a les cobertes
d'aquest número de la
revista Quadern de
l'Ebre.

Micer Despuig acompañome a recorrer los distintos recintos, sorprendiéndome su
conocimiento del arte de fortificar, que no le era ajeno a causa de haber frecuentado el
Vitrubio en su primera juventud cuando pensaba dedicarse al oficio de las armas.
Asimismo pareciome muy versado en letras, tanto como para haber escrito un libro
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donde alaba las grandezas de su patria y enaltece la autoridad de nuestra Magestad
Católica. Aunque corre en copias manuscritas, a no mucho tardar ha de verse
inmortalizado por el arte de la imprenta.
Retornando cierto día de anochecida ya cerca del portal del Rastro, nombre del barranco
que enfurecido algunas ocasiones invade Tortosa, unos fogonazos partieron de entre la
espesura de unos frondosos algarrobos; al tiempo de oírlos micer Despuig lanzome
bruscamente al suelo, librándonos de una muerte cierta si llega a herirnos el disparo de
aquellas armas que allí llaman pedreñales y que portan las gentes facinerosas del país.
Estoy en deuda con su persona y mal hubiera podido cumplir con las órdenes de mi Rey
si hubiere resultado malherido o muerto en aquella ocasión.
Al conocer hace poco que mi salvador había caído en desgracia ante la Autoridad Real,
he querido interceder fiado en su fidelidad y conocedor de las muchas asechanzas que
contra él disponían sus enemigos en la ciudad que, insidiosamente, finalmente han
conseguido que la ira de su Magestad descargue sobre su cabeza.
He de deciros que mosén Puig es de carácter enérgico y talante imperioso, propio de
quien conoce su valer, pero no altanero; no tolera ver menguada su opinión y esto lo
torna presto a la furia y a las decisiones arrebatadas; puede que esa sea su única falta. En
el tiempo que residí en Tortosa le vi más de una vez airado por sotilezas indignas de su
condición, pero nunca actuó de manera injusta o desleal para con su Rey y los oficiales
reales. Es hombre de valer y, aunque se haya conducido en ocasiones de manera poco
meditada, es fidelísimo a la persona de su Magestad. Os pido vuestra intervención ante
la Voluntad Regia, no es súbdito que no merezca su Real benevolencia. Agradezco los
muchos favores con que Vuestra Excelencia ha honrado a mi pobre persona y quedo aún
más agradecido y os pido excusas por el que, abusando de vuestra bondad, ahora os
solicito. Vuestro leal servidor
Antonio de las Viñas
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«Los Col-loquis de la insigne ciutat de Tortosa,» fets per
Mosen Cristofol Despuig, Cavaller.—Un vol. de 180 páginas.—Barcelona.—Imprenta de la Renaixensa, 1877.

Con el título de Col-loquis, acaba de publicarse
una interesante obra, ó más bien un manuscrito,
hasta hoy inédito, escrito en tortosino (mezcla de.
valenciano, aragonés y catalán), que es el lenguaje
de la ciudad á que se refiere el título de la obra,
advirtiéndo ya en el prólogo su autor, «que no ha
»querido escribirla en lengua castellana, por no
»tener en poco la suya, y también por no valerse
»de lengua extraña para defender y demostrar la
»naturaleza propia; ni tampoco, añade, la he que»rido escribir en latín por no ser generalmente en»tendido y tratado por los de nuestra nación, como
»yo desearía para honra y provecho de todos.»
No es mi intento, al exponer la obra, hacer una
severa crítica, ni un juicioso examen de la misma,
por dos motivos: uno, porque este trabajo está reservado á personas más autorizadas, y otro, por el
poco espacio de que puedo disponer, limitándome
tan sólo á hacer una desaliñada y breve reseña de
lo más importante, para ponerlo al alcance de los
lectores de EL GLOBO que desconozcan el lenguaje
en que está escrita.
El libro está dividido en seis coloquios, conversaciones ó razonamientos, que vienen á ser cada
uno un capítulo. Los asuntos que trata no son fútiles ni baladíes, y por lo mismo no carecen de interés, como sucede en el coloquio primero, que, á
pesar de principiar con un diálogo frio y casi insostenible, va dirigiéndolo con mano experta, hasta
llegar á un asunto, que por lo trascendental y escabroso que lo consideraban, nadie en aquélla época
(año 1557) habia osado tratarlo, ni mucho ménos
impugnarlo, como lo hace el autor del libro en
cuestion. El asunto es el tan debatido derecho acerca del poder temporal de les Papas. A la sazon empieza por exponer la guerra que tan abiertamente
sostenia Felipe, rey de España, contra el Papa Paulo IV, con motivo de la posesion del reino de Nápoles. El autor pone sus ideas y la exposición de la
doctrina que contiene el libro en boca del caballero Livio, uno de los tres interlocutores, haciéndole
consignar despues de una animada discusion, «que
»por mil cosas que ha leido y oido, y áun visto, so»bre esos de patrimonio de la Iglesia, que han cau»sados grandes escándalos en la cristandad, ya pro»nosticados por aquella vo que oímos en el aire el
»dia que el emperador Constantino renunció la silla
»de Roma á la Iglesia, segun lo recitó San Vicente
»Ferrer en su discurso de la féria sexta despues
»del Pentecostés, que, despues de hablar de los que
»malgastan los bienes de la Iglesia, dice: Quando
»Constatinus, imperator, dedit redditus Eclesiae

»propter Deum, audita fuit ut dicitur á non nullis
»eodem die vox in-aerre dícens, hodie in Eclesia
»Dei seminatum es venenum; añadiendo en seguida
»que por todo esto y por otras cosas, se halla de»mostrado ser verdad, que en infinitas veces, por
»querer guardar el Papa aquello y por querer co»brar lo otro, cada dia habia de tener en sus manos,
»no el báculo pastoral para guardar y guiar sus
»ovejas, sino la espada y la lanza para degollar y
»destrozar á los hombres.» (Pág. 29.)
Y más adelante, como en corroboracion de la pureza y verdad de las doctrinas que cada dia sostiene EL GLOBO, y que tan rudos ataques le dirigen por
ello La Fé y El Siglo Futuro, el presbítero D. Cristóbal Despuig, al hablar de la crecida renta que disfrutaba el obispo de Tortosa en aquel tiempo, y que
en nada se le veia invertir, dice: «por ventura si»gue la caritativa práctica de nuestro Arzobispo
»D. Tomás de Vilanova (que poco tiempo ha falle»ció), el cuál estimaba más distribuir toda su renta
»entre los pobres, que decia eran templos vivos de
»Dios, que no edificar iglesias, que son templos
»muertos, etc.» (pág. 35); pero á pesar de los consejos prácticos de su superior gerárquico, el prelado nada hizo que atestiguara su resolucion por el
voto de pobreza.
Aunque poco de lo quellevo dicho, tiene, por
decirlo así, una relacion directa con el título que
encabeza la obra, sin embargo, no así sucede en el
coloquio segundo, en el cual el autor, buscando en
las dinastías aragonesas, castellanas y catalanas el
origen de los hechos que deben servirle de precedente para sentar sobre bases sólidas su erudito
trabajo, entra ya de lleno en la conquista de Tortosa, hecha por el conde de Barcelona D. Ramón Berenguer III de este nombre, llevada á cabo el 30 de
Diciembre de 1148, despues de una heroica resistencia por parte de los sectarios de Mahoma que la
ocupaban, y de innumerables difcultades, que con
éxito favorable supo vencer el esposo de Petronila,
con el auxilio de 73 galeras y 260 naves y bajeles
de diversas formas que componian la armada de los
genoveses sus aliados. (Pág. 59.)
Nunca el Ebro vio surcar sobre sus aguas mayor
número de bajeles que en la antedicha ocasión y en
otra que tambien menciona el autor (pág. 109),
cuando el hijo de Carlo Magno, Luis rey de Francia, envió su armada para poner sitio á la ciudad, lo
que no pudo conseguir á pesar de los sobrehumanos
esfuerzos que hizo. Por esto exclama con cierto
aire de satisfacción y orgullo á lo vez: «Ahora ven»go á conocer que descendemos de más valerosos
»padres que yo pensaba, y que debemos ser admi»rados en grandes actos de valor y de virtud.» (Página 78.)
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La historia de Tortosa, como muy bien lo ha demostrado D. Bienvenido Oliver, en su obra sobre
las costumbres de dicha ciudad, que vienen á ser
como el monumento legislativo de imperecedera
memoria, ya por las sábias y previsoras disposiciones que contiene, ya considerado bajo el punto de
vista de su larga antigüedad; la historia de Tortosa,
repito, no carece de importancia, porque su historia
está ligada con la de los pueblos más cultos que se
conocían, bien por extensas relaciones comerciales, ya por la intervención que tuvo en las conquistas que por aquellos tiempos se realizaban. De aquí
que el autor de los Coloquios, á pesar de ser esta
una obra escrita sin pretensiones, conociendo préviamente lo trascendental é interesante del asunto
que iba á exponer, haya tenido que acudir para apoyar con mayor certeza y seguridad sus
asertos y opiniones á manantiales inagotables
que en ilustres autores se ha proporcionado, como
las crónicas de los condes de Berenguer, las muy
antiquísimas de los genoveses, los anales que de
Aragón escribió Zurita y los no ménos eruditos de
Lucio y Livio Marineo, así como, no por esto ha
dejado de aclarar á su paso algunos hechos oscuros,
que tal vez se comentarán en las crónicas de Diego
Valera y en la que Meixa escribió en su Imperial, al
tratar de la vida del emperador Maximiliano, como
no ménos los errores que Juan Sedeño vertió en su
Sumario de los ilustres.
Sería prolijo, además de que cansaría la atención
de los lectores, enumerar como quisiera todas las
bellezas que encierra la obra: para confirmarlo, basta que digamos contiene datos curiosos, expuestos
con la superficialidad que se merecen, hechos históricos tratados con la severa imparcialidad que su
índole reporta, consideraciones críticas hijas de un
detenido y profundo examen, brillando siempre por
la espontaneidad con que desarrolla pensamientos
llenos de originalidad.
No se crea, empero, que el llibro no adolece de
algún defecto y se vea exento de los lunares que á
las mejores plumas se escapan; no, y por cierto que
de entre ellos hay uno sobre el cual puede pesar
alguna censura, y es la falta de método que se observa en la exposición del asunto general de la obra;
pero bien puede dispensarse este defecto, si recordamos que la obra está escrita sin pretensiones, y
mucho más cuando ha permanecido inédita hasta
hoy, despues de trascurrir nada menos que 320
años. Tal vez si su autor hubiese abrigado el propósito de darla á luz, se hubiera esmerado más y
hubiera evitado en lo posible éste defecto.
Para concluir, diremos que, á lo dicho anteriormente, debe añadirse que ha sido escrita en correcto
estilo, distinguiéndose por la pureza y elegancia
del lenguaje, y que la obra en sí es de evidente y
reconocida utilidad, ya para ilustrar á los que algun
dia se decidan á escribir con la extension que se
merece la historia de Tortosa, ya tambien para los
que deseen ampliar sus conocimientos históricos en
el estudio de los condados de Cataluña y Aragón.
B.
Barcelona 16 Noviembre 1877.

quaderns de l’Ebre

Ressenya de Los col·loquis de Despuig
apareguda en El Globo. Diario Ilustrado,
núm. 777, p. 3, del dilluns 26 de novembre
de 1877, signada per B. el 16 de novembre
del mateix any a Barcelona. El periòdic
l’havia fundat Emilio Castelar l’any 1875.

el debat educatiu

Mare,  què  vols,  una  filla  o  una  
medalla?  
Xavi Rodríguez *

Resum: En aquest article es repassen els perills que per a la salut suposa l’esport d’alt
rendiment, tant per als i per a les jóvens que el comencen a practicar com per a l’esportista
d’alt rendiment. I es qüestiona que les administracions públiques destinen tants diners i
recursos a una activitat que no és saludable ni ajuda a potenciar el bé comú.
Paraules clau: esport d’alt rendiment, activitat física convertida en un espectacle, per què
les administracions públiques ajuden tant l’esport.
Palabras clave: deporte de alto rendimiento, actividad física convertida en un
espectáculo, por qué las administraciones públicas ayudan tanto al deporte.
Key words: High performance sport, physical activity made into an event, why
governments support high performance sport so much
Mots clef: Sport de haut niveau, une activité physique devenue un sport spectacle, grâce
à l’appui du sport de haut niveau.

El títol d’aquest article fou el titular del diari espanyol El País (15/10/1995) per
encapçalar una notícia sobre el model d’esport d’alta competició. Tot i que aviat farà
vint anys d’aquella notícia, res s’ha fet per reconduir-lo, al contrari, l’exigència física,
tècnica i psíquica és cada vegada major. En aquell reportatge es recollien apunts
del diari personal de la gimnasta María Pardo, de 17 anys. María Pardo formava
part de la selecció estatal de gimnàstica
rítmica que es preparava per les olimpíades
d’Atlanta (1996). Explica que a la nit es
gitaven amb gana perquè havien menjat
poc per mantenir el pes: «No sentíamos las
piernas. No podíamos ni dormirnos de
cansancio y dolores. Hasta el perro de
Emilia (l’entrenadora) pasaba por las habitaciones buscando comida». En aquest
esport el jurat valora molt la figura de les atletes i s’ha imposat un model d’atleta
prima i estilitzada que poc té a veure amb la salut, per això el control del pes era
(i és) una obsessió en un esport amb entrenaments diaris de més de set hores: «Yo
era la que más problemas tenía. Era la más alta. Mido 1,70 y me pedía que no
sobrepasara los 43 kilos. Si pesaba 44 sólo tenía derecho a media cena. Si pesaba
44,100 me iba a la cama en ayunas». Es pot justificar aquest patiment en nom de la
glòria olímpica?
* Professor d'Educació física de l'Institut Cristòfol Despuig.
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J. M. Cagigal (1981:120), pare de l’educació física a l’Estat espanyol, ja apuntava
que des de les olimpíades de Roma (1960) era pràcticament impossible aconseguir
una medalla o un bon resultat sense un entrenament quasi exclusiu. El recorregut
seguit pel món de l’esport d’alta competició des d’aleshores fins avui és el de
l’augment de l’exigència, la competitivitat i la pressió als i a les esportistes. I cada
vegada aquesta preparació comença més aviat, augmentant els riscos potencials
del sobreentrenament, lesions... S. Kocher, portaveu de l’AAOS (American
Academy of Orthopaedic Sugeons), destaca al diari El Mundo (13/3/2007) que «els
atletes pediàtrics no són adults menuts. Encara estan creixent i desenvolupant-se».
I cada vegada són més exigents «posant-los en risc de lesions més greus».
Aquesta obsessió per l’alt rendiment, per guanyar, porta a una especialització cada
vegada més prematura.
Per aconseguir una constitució física i esportiva rica sempre s’ha aconsellat la
pràctica d’esports i activitats físiques diferents; per aconseguir un desenvolupament
harmònic de tot el cos i una formació més integral dels xiquets i de les xiquetes,
però, «la tendència de l’esport modern és començar cada vegada més prompte
l’especialització en un esport per millorar el rendiment, per això cada vegada tenim
més lesions per sobrecàrrega en xiquets i xiquetes». La pediatria esportiva destaca
que les tensions exagerades (salts, llançaments, peses...) suposen un sacrifici del
creixement ossi per assegurar una millor configuració i estabilitat, és a dir, frena el
creixement normal d’un xiquet o xiqueta. No és res nou, només cal observar
l’alçada de les i els jóvens que cada quatre anys competeixen en esports com
gimnàstica artística, rítmica... El mateix Kocher assenyala que «no és estrany que
ens arriben lesions de lligaments creuats anteriors en xiquets i xiquetes de 9 o 10
anys». Un autèntic problema perquè la intervenció pot «provocar danys a les
plaques del creixement, extrems dels ossos llargs...». Abans era difícil trobar
xiquets o xiquetes de dotze anys amb lesions greus al muscle que necessitaren
cirurgia, «però ara moltes adolescents ja han estat operades d’això. Un 60% dels
i de les jóvens d’entre 11 i 18 anys que juguen a beisbol ja han tingut una lesió al
muscle o al colze per repetir contínuament el moviment de llançar».
A la reunió de la mateixa AAOOS, es va destacar que «fins i tot xiquetes i xiquets
de quatre anys estan patint lesions per sobrecàrrega, com fractures i tendinitis».
I per acabar, el mateix S. Kocher apunta una dada molt contundent: «el 70% dels
esportistes d’alt rendiment jóvens, abandonen la pràctica esportiva als 14 anys».
Molts entrenadors i dirigents esportius parlen que ho fan perquè no poden
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compaginar estudis amb l’entrenament, perquè comencen a tenir relacions
sentimentals, perquè comencen a sortir de nit... Però també podria ser que, quan
arriben a una edat on augmenta la seua capacitat per decidir, trien aquelles
activitats que els resulten més motivadores i no aquelles que fins aleshores havia
decidit el seu entorn. A més llarg termini aquestes lesions es poden fer cròniques:
colze del tenista o golfista, osteopatia de pubis (futbolistes), trencaments de
lligaments creuats (futbol, esports de salts i alt impacte), tendinitis (qualsevol esport
amb salts, girs o carrera continuada), problemes als muscles (handbol, natació,
llançaments...), problemes lumbars (halterofília, bàsquet), luxacions (judo, handbol),
desgast del cartílag en extremitats inferiors (esports amb puntades, salts repetitius,
futbol), tendinitis al tendó d’Aquil·les, problemes cervicals (gimnàstica artística,
rítmica, patinatge)...
Però a més dels efectes perniciosos del sobreentrenament i de l’especialització
prematura, l’esport d’alt rendiment, en la seua obsessió per guanyar, també apropa
la moda dels suplements de tot tipus als jóvens. Jill Anne McDowall (2007) va
realitzar el primer estudi sobre la utilització de suplements per jóvens esportistes,
destacant les poques investigacions rellevants realitzades al respecte. Aquesta
indústria és tot un negoci amb 1.000 milions de dòlars de beneficis i amb unes
vendes de 17,1 bilions de dòlars només als EUA. Per què aquesta indústria d’èxit,
però també de risc, hauria de renunciar a augmentar els seus beneficis encara que
fos a risc de la salut dels i de les més jóvens? Al seu estudi si bé va constatar que
majoritàriament els i les jóvens esportistes prenien suplements vitamínics i minerals,
també constatava que els i les jóvens havien augmentat el consum d’altres
complements que directament milloren el rendiment com la creatina i la cafeïna,
destacant que els darrers estudis ja mostraven que un 31% dels jóvens esportistes
marcava la millora del rendiment com el principal motiu per prendre complements.
Un altre perill a l’entorn de les jóvens promeses del món de l’esport.
Però si l’esport d’alt rendiment implica un risc per a la salut de qui comença, aquest
augmenta quan més alt és el nivell de qui el practica. A principis del 2013, un mite
de l’esport, el nord-americà Lance Amstrong, guanyador set vegades del Tour de
França, va declarar: «No és possible guanyar set Tours sense dopar-se». El nivell
d’exigència és tan alt, que sense EPO, transfusions de sang, testosterona..., no es
pot guanyar o tenir opcions de guanyar.
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El 2013 també es va tancar l’anomenada Operación Puerto, una gran operació
contra el dopatge a l’Estat, que va descobrir més de 200 bosses de sang amb noms
de ciclistes, futbolistes, tenistes i atletes de primer nivell. Però la fiscalia no va voler
investigar de qui eren aquelles més de 200 bosses d’esportistes d’alt rendiment i,
després de quasi set anys d’instrucció, el judici ha acabat sense grans condemnes.
Com és possible que al 2006, quan va començar aquesta operació, a l’Estat
espanyol encara no fos un delicte penal dopar-se o fomentar-lo? Per què l’Estat
protegeix el món de l’esport d’alta competició? O fins i tot utilitza esportistes
tramposos per aconseguir èxits. Al 2002, en els jocs olímpics d’hivern de Salt Lake
City, l’esquiador alemany Johan Muehlegg (nacionalitzat espanyol en temps record,
tot i la seua “fama” de trampós) va donar positiu al control antidopatge per una
versió sintètica de l’EPO després d’haver guanyat la tercera medalla d’or olímpica
per a l’Estat espanyol. L’EPO (eritropoetina) és una substància elaborada als
laboratoris i que amb un cost de 1.000 € per dosi setmanal, millora el rendiment
augmentant la presència de glòbuls rojos a la sang. I des de fa un parell d’anys es
comença a parlar de la darrera novetat en el món del dopatge, l’anomenat dopatge
genètic, que consisteix en la transferència de gens a les cèl·lules humanes per a
integrar-los a l’ADN de l’esportista amb l’objectiu de millorar el rendiment, tot i que
podria tenir greus repercussions en la salut, com l’augment del risc de càncer.
No

ens

hauria

d’estranyar

que

una

enquesta entre esportistes d’alt nivell d'un
recent documental amb molt d’èxit a les
xarxes socials, un 50% declarés que
estava disposat a dopar-se, si això els
assegurava una medalla d’or (tot i que
pogueren ser “caçats” posteriorment o que
la seua salut en sortís perjudicada). Amb aquests arguments resulta encara més
difícil justificar el gran esforç que fan les administracions públiques amb l’esport d’alt
rendiment. Un esforç que té més cares. Els clubs de futbol professionals de l’Estat
tenien un deute amb Hisenda i la Seguretat Social de 752 milions d’euros a finals de
la temporada 2012, i l’Estat va fer dues coses que no faria amb qualsevol empresa:
primer permetre aquest deute històric, que s’ha consolidat durant molts anys, sense
cap interès de demora, i després renegociar el seu pagament amb moltes facilitats
per als clubs de futbol. La Generalitat Valenciana, una altra administració greument
endeutada i amb problemes per pagar el que deu, ha pagat en el darrer any i mig
32,6 milions d’euros als clubs de futbol València, Elx i Hércules. Altres adminis-
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tracions més menudes com diputacions, consells comarcals i ajuntaments, avui
endeutades i fent retallades, han fet el mateix: subvencionar amb els nostres
impostos l’esport d’alt rendiment. Per què unes administracions públiques que estan
retallant en salut, educació i serveis socials financen l’esport d’alt rendiment?
Una altra cara de la protecció que rep l’esport són les lleis. La Llei de l’esport de
Catalunya el converteix en objecte de culte, tot i la realitat que acabem de llegir:
«L’esport s’ha convertit cada dia més en un fenomen social universal i actualment
és per a la nostra societat un instrument d’equilibri, de relació i d’integració de
l’home en el món que l’envolta». I fins i tot atorga a l’esport d’alt rendiment una
capacitat educativa: «és un element educatiu tant per als esportistes d’elit com...».
També la llei estatal de l’esport, a l’article 6.1 considera l’esport d’alt rendiment un
assumpte d’estat: «El deporte de alto nivel se considera de interés para el Estado
(...), y por su función representativa de España en las pruebas o competiciones
deportivas oficiales de carácter internacional». I al 6.2 considera assumpte d’estat la
preparació tècnica, científica i mèdica per aconseguir els millors resultats dels
esportistes d’alt rendiment.
Una altra cara d’aquesta protecció que té el món de l’esport d’alt rendiment és la
seua presència als mitjans de comunicació. Un estudi de la revista Consumer ja al
2002 (i actualment tenim la percepció que això ha augmentat) indicava que els
esports, amb un 22,5%, eren la secció amb més temps als telenotícies estatals.
A canals com TV3, TVE1 o Canal 9, els esports eren la primera o segona secció
amb més temps.
Hem comprovat fins ara com l’esport d’alt rendiment, tot i ser insalubre i gens
formatiu per a la gent jove que el practica i estar ple de perills al més alt nivell com
les lesions, dopatges..., és protegit per l’administració pública amb lleis,
subvencions, condonacions del deute, promoció obsessiva als mitjans... Cal doncs,
preguntar-se per què. Per què es destinen diners públics a fomentar una activat
nociva per a la salut?
Dos motius apareixen com a fonamentals des del meu punt de vista. El primer,
l’esport ja no és esport, és un negoci que genera una gran quantitat d’ingressos
i beneficis a grans multinacionals. El Consell Català de l’Esport l’any 2010 va
publicar un informe sobre la importància en la nostra societat de l’esport pel seu pes
econòmic. Segons aquest informe, el sector esportiu representa un 2,3% del PIB
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català (i continua creixent el seu pes); a la UE representa entre un 3% i un 4% del
PIB. Segons el diari Expansión (6/8/2012), el negoci de la roba esportiva genera
a nivell mundial 283.000 milions d’euros. Una última dada: l’especialista
iberoamericà en màrqueting esportiu Gerardo Molina explica en el diari argentí
Mercado (6/8/2012) que el mundial de futbol de Brasil i les olimpíades del 2016
generaran un negoci de 95.000 milions d’euros i estima que el negoci de l’esport
mou 754.000 milions d’euros anuals amb la venda de roba esportiva, entrades,
creació d’infraestructures esportives, publicitat, drets d’imatge, apostes, medicina
esportiva, “suplements” per millorar el rendiment...
El segon motiu és més ideològic: l’esport
s’ha convertit en una eina poderosa al
servei del poder. Però la pregunta clau és
per què? Barbero (1993: 25) argumenta
que

«l’esport

l’hegemonia

va

contribuir

burgesa,

la

a

definir
identitat

masculina, la dominació pel gènere...». F. Munné argumenta que l’oci liberal ha
potenciat i defensat l’esport «pel seu component consumista bàsic per augmentar el
negoci del capital» (ap. Barbero 1993: 11). Max Horkheimer apunta que la nostra
cultura «reprimeix la felicitat genuïna de l’individu i prepara en compensació
diversions de masses per alleugerar el descontentament popular» (ap. Barbero
1993: 11). Una altra raó l’aporta Cagigal (1971) quan situa ja al 1936, amb les
olimpíades de Berlín organitzades pels nazis, i especialment a partir del 1960
a Roma, «el començament de l’exhibicionisme polític de l’esport». Amb aquests
autors hem vist els tres principals motius que explicarien l’actual interès a potenciar
l’esport d’alt rendiment: eina de control, foment del consumisme i exaltació
patriòtica.
Eina de control. Cada etapa històrica ha tingut el seu model econòmic, polític
i social, però també ha desenvolupat un model propi d’activitat física que servia al
poder establert. En el nostre cas, l’esport d’alt rendiment hauria servit al poder per
desviar l’atenció dels problemes reals de la gent, perquè es distragués en lloc de
lluitar pels seus drets. Fent un breu repàs històric, Homer ja defensava la pràctica
d’activitat física com una activitat ideal per aconseguir una educació completa, que
pretenia aconseguir grans oradors i hàbils i ràpids lluitadors, una activitat que
estava destinada només als hòmens lliures. De la mateixa manera a Roma les
exhibicions de professionals i/o esclaus, amb o sense animals, es desenvolupaven
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en grans estadis amb capacitats enormes (de prop de 100.000 persones) i amb
molta propaganda. Era un recurs polític per calmar i distraure el poble dels
problemes socials i econòmics, i apunta molt al model d’esport que actualment
tenim. Durant l’edat mitjana, el cristianisme va imposar la prohibició dels esports
atlètics perquè menystenia el cos davant de l’ànima i perquè eren contraris a la
moral cristiana. Durant aquest període es retorna a l’entrenament físic per a la
guerra (les croades i regnes en lluites contínues) amb les justes i tornejos on només
participava l’aristocràcia. Només es permetien certs jocs populars (de pilota,
llançaments, estirar la corda...) en dates concretes i assenyalades. Posteriorment,
el Renaixement va recuperar l’interès clàssic per l’activitat física i els hàbits
higiènics, però eren activitats practicades per cercles reduïts. I arribem als orígens
de l’esport modern que sorgeix amb el desenvolupament industrial i amb
l’establiment de la burgesia com a classe dominant. Els orígens de l’esport se situen
a finals del segle XVIII, però el seu desenvolupament se situa a la segona meitat del
segle XIX, especialment a Anglaterra. En un primer moment s’impulsen les activitats
esportives als Public School (on es formaven les futures elits). L’objectiu d’introduir
l’esport era mantenir ocupats els jóvens durant les tardes, quan no tenien classes
i separar-los de les activitats poc formatives que feien fins aleshores (baralles,
emborratxar-se en tavernes, robar als camps...). Després l’esport es va introduir
entre els treballadors de les grans ciutats obreres angleses, prohibint altres
activitats populars que generaven baralles, descontrol social..., i alhora desviant-los
de les seues preocupacions vitals (salaris, condicions laborals, habitatge,
educació...). Una funció que amb tota la repercussió mediàtica que té, podem
afirmar que avui és més viva que mai, convertint l’esport espectacle actual “en una
forma d’alienació col·lectiva” o en “l’opi del poble”.
El biocontrol. L’esport és un negoci que permet controlar el temps lliure de les
persones. Control sobre com ocupar el temps d’oci i homogeneïtzant la societat (és
més fàcil controlar una societat amb persones que tenen aficions semblants)
i especialment control del temps lliure, de l’oci, per dirigir-lo cap a activitats que
permetisquen incentivar el consumisme i retornar part del salari de la gent al capital.
Ho explica perfectament F. Munné quan diu com ha canviat la concepció burgesa
de l’oci i l’esport «ha passat de la visió puritana que el definia despectivament i el
qualificava d’immoral a una visió liberal que l’ha defensat pel seu component
consumista bàsic per augmentar el negoci del capital» (ap. Barbero 1993: 11). I a
més, l’excusa d’organitzar una gran competició esportiva (olimpíades, mundials de
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futbol...) permet als estats crear grans operacions immobiliàries de caràcter
especulatiu, que també beneficien el gran capital.
L’exaltació patriòtica. Des que al 1936 els nazis van utilitzar els jocs olímpics de
Berlín per manifestar la superioritat de la raça ària sobre la resta, l’esport ha servit
a aquest fi. Ho fou durant la guerra freda als dos bàndols, com també el va utilitzar
el franquisme per la glòria d’Espanya amb les copes d’Europa del Real Madrid i la
boxa; la dictadura argentina del general Videla ho va fer amb el mundial de futbol
del 78, que va guanyar Argentina enmig d’una gran repressió i crisi econòmica; la
Sud-àfrica de l’apartheid, amb el seu equip de rugbi de blancs, que tenia la majoria
negra explotada i sense el dret al vot; la família reial espanyola amb les medalles
olímpiques per guanyar-se la simpatia del poble o més recentment amb les
celebracions dels títols de La Roja enmig
de la pitjor crisi econòmica de la història
recent de l’Estat espanyol. En tots els
casos, l’esport apareix com una gran
tapadora dels problemes reals que té la
gent (drets socials, treball, salaris...) i un
element cohesionador de la població en
situacions de potencial conflictivitat social (dictadures, crisi econòmica...). No ens
hauria d’estranyar que l’Estat protegisca i fomente l’esport, quan és una eina que
l’ajuda a manternir la seua supremacia. I la darrera demostració l'hem tingut
a l’Estat espanyol, amb tota la campanya política i mediàtica per les olimpíades de
Madrid 2020, en un moment on l’Estat estava i continua estant en risc de fallida i la
població patint les pitjors retallades en drets socials i serveis públics des de la
dictadura.
Al llarg d’aquest article s’ha evidenciat que l’esport d’alt rendiment està contaminat
per les trampes (dopatge) i que maltracta la gent jove posant en perill la seua salut
i la seua formació integral, així com que les administracions públiques (recolzades
en les federacions) no es plantegen canviar-lo o combatre’l, sinó tot el contrari,
potenciar-lo i defensar-lo perquè servisca els interessos econòmics i ideològics del
poder. Cal que les administracions públiques facen una aposta clara per, com deia
Cagigal (1971), «un esport espontani, senzill i sense grans pretensions. Un esport
espontani,

amb

competicions

senzilles,

exercicis

sense

desmesurades

exigències...». Perquè segons Miguel Piernavieja, «si l’esport és fidel a si mateix,
l’única finalitat d’organitzar-lo és perquè gaudisquen els jugadors, des del moment
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que es permet que predominen els interessos dels espectadors, la corrupció
s’instal·la i l’essència del joc es perd» (ap. Cagigal 1971: 11). En algun moment de
la història l’esport espectacle va perdre el seu ideal olímpic originari: «l’esportista té
esperit de sacrifici, segueix un camí recte, i no farà mai res del que haja de penedirse». No té sentit mantenir la farsa, això no és més que una mostra d’idealisme
infantil, perquè com diu Parlebas (1987: 48), «aquells que evoquen les semblances
entre l’esport clàssic i l’actual revelen tot el que els separava i tota la seua
ignorància».
Existeix un esport saludable que millora la condició física i la salut. Una activitat
física predominantment aeròbica, lúdica, que es pot practicar individualment o en
grup i que no necessita de grans instal·lacions. Una activitat física que no discrimina
les dones (els esportistes d’alt rendiment professionals són majoritàriament
hòmens, són ells qui més cobren, qui més surten a la televisió; són hòmens els que
dirigeixen el món de l’esport i són masculins els seus valors). És una activitat física
que organitza competicions escolars o de barri, o que es pot practicar sense
llicències federatives, però que ajuda a prevenir nombroses malalties (obesitat,
osteosclerosi, atròfia muscular i articular...) o a rehabilitar persones (drogodependències, exclusió social, alcoholisme), però que sobretot augmenta la qualitat de
vida de les persones que la practiquen. És en aquesta activitat física on s’haurien
de centrar tots els esforços econòmics i humans de les administracions públiques.
Haurien de fomentar les infraestructures esportives de petit format en tots els
municipis i barris, la creació d’espais de trobada/competició sense grans costos
organitzatius, la formació de professionals de l’activitat física que orienten cap a
l’activitat física saludable, l’impuls de l’esport escolar en horari extraescolar...
I deixar de subvencionar i protegir les federacions esportives que s’estructuren al
voltant de l’esport d’alt rendiment, inculcant una mentalitat competitiva. L’esport d’alt
rendiment s’hauria d’abandonar als recursos que puguen aconseguir les
federacions i els clubs, i el que sí hauria de fer l’Estat és regular una activitat
insalubre en nom del bé comú. És més, l’esport d’alt rendiment hauria d’estar molt
més controlat. Una llei de rang superior com la Constitució, al seu article 43.1
estableix que la salut s’ha de protegir i a l’article 43.2 estableix que «compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Amb les dades que hem
llegit i amb aquest article a la mà, hauria de quedar clar què haurien de fer les
administracions. Per això no puc deixar de preguntar-me, per què no ho fan?
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