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Memòria del jo, memòria nostra

Alexandre Blasi Boher
Les agendes del tinent Blasi 
(1939-1942)
G. Domènech, J. Nadal i  
M. Serrano (ed.).
Memorial Democràtic i 
Generalitat de Catalunya, 
Departament de Justícia, 
Barcelona, 2021.

Ara fa quatre anys que la família 
del tinent del cos de carrabiners 
Alexandre Blasi Boher va lliurar 
tota la documentació que en con-
servaven al Museu Memorial de 
l’Exili (MUME). Quatre anys des-
prés es presenta a la llum pública, 
en una edició anotada, la part  
—possiblement la més impor-
tant— que es troba en les sis 
agendes del jove tinent. En total 
abraça quatre anys de vida. Anys 
d’una gran transcendència per 
al jove i per al país. Comença la 
primera anotació a la Vajol quan 
ja es veu perduda la guerra i el 
tinent fa les gestions per marxar 
a l’exili francès. El lector actual 
se sorprendrà de les decisions 
que pren Blasi i dels compromi-
sos que adopta. En primer lloc, 
aquesta necessitat d’aixecar acta 
notarial del que fa, ni que sigui 
els moviments petits per agom-
bolar la família i la seva promesa, 
i sobretot la responsabilitat que 
pren d’acompanyar i fer possible 
l’evacuació del patrimoni artístic 
de la República fins a França, per 
salvar-lo de les forces feixistes 
que entraven al Principat i perse-
guien aquests béns. Mogut per un 
sentit del deure, comanda l’eva-
cuació de deu camions fins a la 
frontera i quan en falta només un 
que ha tingut pana aconsegueix 
implicar els seus homes i, amb 
ells, portar el contingut d’aquest 
camió a coll a través de les mun-
tanyes. Un gest titànic adoptat 
sense donar-se importància. Pot-
ser aquesta heroïcitat és la més 
coneguda del tinent Blasi. Obre 
la porta de la narració objectiva 
que dura quatre anys de la seva 
vida en els quals va consignant 
la quotidianitat que deixa veure 
què li va significar l’exili a França, 
i com a ell, a tants que van em-
prendre el camí de la retirada cap 
al nord el 1939. Un exili en el qual 
va poder sostreure’s als camps 
de concentració, però també ple 
de penalitats i patiments lluny de 
la seva terra.– G.O. de L.B.

Vuit segles de teatre a Menorca

Gabriel Julià Seguí
El teatre a Menorca. 250 anys 
d’activitat teatral
Publicacions de l’Enciclopèdia de 
Menorca, Maó, 2020.

Aquest llibre, de format gros i 
de més de sis-centes pàgines, 
ben relligat i ple de fotografies i 
gravats, és un autèntic tresor. Tot 
i que duu el modest títol de dos-
cents cinquanta anys d’activitat 
teatral a Menorca, comença en 
realitat a l’edat mitjana, amb una 
visió del teatre medieval sobre 
el qual tenim notícies i que en 
alguns casos ha arribat fins avui; 
continua amb la rica contribució 
del segle XVIII, època d’invasions 
angleses i franceses, i alhora 
moment àlgid del teatre en català 
a Menorca, amb continuïtat fins 
a la Renaixença (Joan Ramis, 
Vicenç Albertí i Antoni Febrer i 
Cardona). Té un interès especial 
la panoràmica sobre els segles 
XIX i XX, tant a Maó com a Ciu-
tadella, acompanyada d’estudis 
molt acurats sobre l’activitat 
teatral, les societats recreatives 
i les companyies de teatre ama-
teur, que s’allarguen fins al segle 
XXI i que no obliden el teatre a 
Alaior, a Sant Lluís, a Ferreries, 
as Castell, as Mercadal i as Mig-
jorn Gran. Ocupa un espai im-
portant l’anàlisi del Premi Born 
de Teatre, i tot plegat va seguit 
d’un interessant capítol sobre 
Menorca i els menorquins en la 
literatura teatral i d’una visió de 
Menorca i els menorquins en el 
món teatral: actors, directors i 
escenògrafs. Hi trobem encara 
extenses i utilíssimes llistes 
d’obres representades als teatres 
de Maó (1750-1995) i al Teatre 
Salesià de Ciutadella (1901-
2004). Quan escau, el text va 
acompanyat de notes, en algun 
cas amb documentació d’arxiu i 
sobretot amb informació proce-
dent de la premsa local. Un bell 
conjunt en el qual es conjuminen 
èpoques i llengües diverses i que 
dona una idea molt precisa de 
les vicissituds del teatre a Me-
norca, pràcticament des del segle 
XIII fins ara. Completa molt bé 
el volum un excel·lent pròleg de 
Joan F. López Casasnovas. Hem 
de felicitar l’Enciclopèdia de Me-
norca per aquesta iniciativa a la 
qual han contribuït les principals 
institucions menorquines.− G.B.

El Japó, país de contrastos

Xavier Moret
Històries del Japó. Viatge  
pel país dels samurais, del sushi  
i de la tecnologia punta
Proa, Barcelona, 2021.

El Japó és una d’aquelles desti-
nacions que difícilment deixen 
indiferents les persones que hi 
van, tant si la motivació és pu-
rament lúdica (turisme) com si 
s’hi desplacen per qüestions de 
feina o d’estudis. És un país mo-
dern, com ràpidament qualsevol 
visitant pot comprovar per la pro-
fusió en l’ús de la tecnologia fins 
a extrems gairebé inimaginables, 
però alhora profundament tradi-
cional. Gairebé tots els aspectes 
de la vida presenten notables 
contrastos amb allò a què estem 
acostumats als països occiden-
tals, molts dels quals els podrem 
conèixer a partir d’aquest llibre, 
nascut de les experiències pròpies 
de l’autor després de fer-hi set 
estades llargues des de l’any 2000 
fins al 2019 (per tant, en dues 
eres japoneses diferents, la Heisei 
durant el mandat de l’emperador 
Akihito i l’actual Reiwa, coincidint 
amb el mandat de l’emperador 
Naruhito). L’autor ha fet estada 
a les principals ciutats (Tòquio, 
Kyoto i Osaka) i recorreguts per 
les illes de Honshu, Shikoku i 
Kyushu. Amb aquest bagatge ens 
presenta un seguit de reflexions 
o històries curtes sobre les seves 
impressions, separant els apar-
tats en funció de la distribució  
geogràfica. Així, el primer apartat 
se centra exclusivament en la 
ciutat de Tòquio; el segon, en 
allò que trobem als voltants de la 
capital. Els següents apartats, en 
cadascuna de les diverses illes i 
ciutats visitades. D’aquesta ma-
nera, combina el relat dels  
viatges, en què l’autor expressa 
les seves experiències personals 
de tot allò que el sorprèn en la 
seva estada amb una completa 
guia que permetrà a qualsevol 
persona que tingui la intenció de 
visitar el país saber tot allò que ha 
de veure. Encara hi podríem afegir 
un tercer tipus de lector: aquell 
que, sense moure’s de casa, vul-
gui experimentar una aproximació 
a allò que representa anar de 
viatge al Japó.− X.C.

Anècdotes sobre el Montseny

Andreu Pujol Mas
101 anècdotes del Montseny
Efadós, el Papiol, 2021.

El massís del Montseny és l’única 
reserva de la biosfera que tenim 
a Catalunya. Aquesta distinció 
reconeix la importància que té per 
a la biodiversitat, combinada amb 
un desenvolupament econòmic 
i humà respectuós amb el medi 
natural. La seva proximitat als 
principals nuclis urbans afavoreix 
una presència important de visi-
tants, atrets tant pels aspectes na-
turals com pels relacionats amb 
la història i la presència humana. 
Molts d’aquests visitants es que-
den en la superfície. Aquells que 
vulguin conèixer més detalls són 
els lectors a qui s’adreça l’autor 
en presentar un total de cent una 
anècdotes o històries curtes. La 
temàtica és diversa i extremament 
variada: des del campament mili-
tar de Seva, on alguns estudiants 
universitaris van fer les milícies 
entre el 1942 i el 1947, fins a la 
possible estada de Stefan Zweig 
a Hostalric, passant pel lloc on 
s’enterraren les cendres de Johan 
Cruyff; les històries d’alguns dels 
fills més il·lustres de les diverses 
poblacions veïnes, des del pilot 
de motos Àlex Crivillé, els pintors 
Antoni Tàpies i Bernat Martorell, 
els presidents de la Generali-
tat montsenyencs, el bandoler 
Serrallonga o el general Joan 
Moragues, entre molts altres; 
alguns llocs geogràfics curiosos, 
com pot ser el punt on els bisbats 
d’Osona, Girona i Terrassa es tro-
ben i hi ha l’anomenada taula dels 
tres bisbes; curiositats com ara 
que el 80% de l’aigua envasada 
de Catalunya prové del Mont- 
seny; llegendes de tota mena; 
la influència dels paisatges del 
Montseny dins l’obra de Verda-
guer, Rusiñol o Pitarra; els antics 
monestirs de Sant Marçal i Sant 
Salvador de Breda; les restes de 
la presència humana prehistòrica 
com poden ser dòlmens i forti-
ficacions; el castell de Fluvià, a 
Sant Esteve de Palautordera, esce-
nari de la Guerra dels Segadors... 
i un llarguíssim etcètera. Tot ple-
gat, un conjunt d’historietes varia-
des que de ben segur sorprendran 
qualsevol dels lectors encuriosits 
a conèixer aspectes sovint poc 
divulgats sobre el Montseny i les 
terres del seu voltant.− X.C.




