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CULTURA DE LLIBRES

Presentació del llibre «Estirp d’homes lliures»
❚  Joan Puig i Ribera

Màrius Blàvia
Estirp d’homes lliures
Col. Beta 151, Ed. Proa, Barcelona, 2004
270 pàgs. Preu: 16 euros.

Entre la regidoria de cultura de
l’Ajuntament, l’editorial i Proa i
la revista Sió el dia 9 de juliol

s’organitzà l’acte de presentació de la
novel·la, Estirp d’homes lliures, de Màrius
Blàvia. Aquesta és la quarta obra literària
de l’escriptor. Amb anterioritat havia
publicat dues novel·les, L’illa dels morts
(1995), La llum de l’abisme (1997), i un
llibre d’assaig en forma de dietari, El viure
secret (1999). L’obra fou finalista en
l’edició del Premi Pere Calders de 2003.

En Màrius Blàvia és un escriptor
agramuntí perquè, tot i ser fill de Lleida
i d’una família arrelada a la capital del
Segrià des de fa segles, traslladà la seva
llar a la nostra vila ara fa onze anys. És
talment un jugador de futbol amb doble
nacionalitat: la de Lleida i la d’Agramunt.
Veritat que pot tenir matisos, perquè, si
ens fixem en les seves obres de ficció
escrites fins ara, hem de confessar que
ens fa venir enveja el protagonisme que
hi prenen les ciutats de Cervera i Lleida.
Tanmateix, no deixa d’ésser una
satisfacció per a Agramunt que l’escriptor
lleidatà visqui i convisqui entre nosaltres.

Des de Sió creiem fermament en les
possibilitats d’en Màrius; per això ja vam
col·laborar en la presentació de El viure
Secret, una obra que es va forjar en bona
part a la nostra revista que li havia obert
les portes i la possibilitat d’escriure-hi
articles mentre ell va voler. Articles que
eren d’un alt contingut literari i artístic i
que va anar confeccionant al llarg de quasi
tres anys (des de l’octubre de 1996 fins
al juny de 1999) sota la capçalera de Pou
de lletres.

Particularment, la meva amistat amb
en Màrius Blàvia ve donada pel fet de
conviure en ròssec laboral des que ell
vingué com a professor de català a
l’Institut Ribera del Sió. Un ròssec que
ens fa compartir alegries i penes i moltes
hores de treball i esbargiment. Per això
puc dir que és un home pacient, sensi-
ble, d’aspecte tranquil i reservat fins al
punt que és capaç de no explicar que ha
publicat una novel·la o que ha guanyat
un premi per pura discreció. És un home
complidor i extremadament preocupat
per la seva feina, encara que aparentment
no ho pugui semblar. I sobretot és un
gran coneixedor i admirador dels nostres
autors i dels principals escriptors de la
literatura universal. Llegeix a grans
quantitats, posseeix una extraordinària
memòria i té pregons coneixements en
llengua i art.

En el decurs de la presentació del llibre,

Isidor Cònsul va referir-se a una doble
vessant de l’obra. Per una part es tracta
d’una novel·la amb un fort component
històric. L’argument d’Estirp d’homes
lliures transcorre entre la tardor de 1908
i el començament de l’estiu de 1909.
Pràcticament tota l’acció passa a Lleida
que en aquells moments era una ciutat
petita i eminentment provinciana. Els
personatges de ficció s’entremesclen amb
els històrics, de manera que hi apareix el
doctor Humbert Torres, pare de Víctor i
Màrius Torres, al costat dels germans
Magí i Jaume Morera i Galícia, així com
les tertúlies del Xop-Bot, que era un lo-
cal on es reunia la intel·lectualitat
lleidatana de l’època. La descripció de
l’ambient hi pren una força corprenedora:
l’església de Sant Llorenç, el carrer Major,
el de Cavallers, carrer Palma, plaça
l’Ereta... En aquest sentit bé es pot dir
que és un llibre “de Lleida”.

Taula presidencial. D’esquerra a dreta: Joan Puig, Ernest Caufapé, Ramon Muixí, Màrius Blàvia i Isidor Cònsul.
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EDICIÓ DIGITALITZADA DE LA REVISTA SIÓ

Coincidint amb el quarantè aniversari de SIÓ, s’ha editat un CD que
conté l’edició digitalitzada de la revista de l’any 2003, i que es repartirà
gratuïtament a tots els subscriptors que el demanin. Qui estigui
interessat, es pot adreçar a les llibreries de la vila o bé a qualsevol
redactor.

SIÓ, sempre a l’avantguarda amb les noves tecnologies, ha volgut faci-
litar als seus subscriptors aquesta edició digitalitzada com una nova
eina de consulta mitjançant l’ordinador.

Esperem que a partir d’ara es pugui anar editant d’una manera regular.

Per altra part, es tracta d’una obra
d’idees, ja que planteja l’enfrontament
entre dues maneres de veure la vida. Per
una banda hi ha el món tancat i
recalcitrant del cristianisme, capaç
d’arribar a actes d’exorcisme; i per
l’altra, el moviment dels espiritistes
que defensaven un vida superior de
l’esperit més enllà de la present i que
van sorgir a cavall dels segles XIX i
XX.

No cal barrinar gaire per adonar-
se que Lleida fa temps que és frac-
turada socialment. Aquella ciutat de
terra endins és massa lluny dels cen-
tres de poder polític com Barcelona
o Madrid per caminar al seu mateix
compàs. Viu aïllada, submergida en
les seves pròpies línies d’evolució.
Així, per exemple, no s’ha jubilat
encara ni dels rampells polítics ni de
les  provocacions anarquistes, així es
rebolqués, anacrònica, en  l’agitació
de la Gloriosa: vegeta en aigües
decimonòniques i l’anticlericalisme,
resultat punyent d’un lliure pensament,
hi és molt arrelat. L’apreciació que se’n
pot treure és que els integristes religio-
sos són perillosos perquè representen
l’ultramuntanisme organitzat, mentre
que els ateus es troben en franc
desavantatge: són un pur desordre
eixelebrat i carrincló. Encara trobaríem

en les dues faccions enfrontades individus
capcalents que foren capaços d’arrasar
en nom de les seves idees qualsevol
membre del bàndol enemic. (P. 140)

Màrius Blàvia va destacar que Estirp
d’homes lliures és una obra amb la
presència de dos elements constants:
l’amor i la mort. L’un i l’altra, consubs-
tancials a la vida mateixa, hi apareixen
amb una gran força i amb formes i
maneres diferents.

Si personalment hagués de quedar-me

amb només una de les qualitats de l’obra,
no dubtaria en assenyalar el treball del
llenguatge, de les paraules. Ja quan va
aparèixer la primera novel·la de Màrius

Blàvia, vaig apostar decididament per
l’autor en un escrit publicat a la
present revista i intitulat significati-
vament Màrius, esperança de futur.
Hi deia: Si alguna cosa li envejo és
l’elaboració treballada i magistral
dels mots. Hi ha en la seva novel·la
unes descripcions del paisatge i de
l’ambient dignes del millor orfebre
literari(...). L’extraordinari domini
del llenguatge n’és la seva millor cre-
dencial (desembre de 1995). Al meu
modest veure, la riquesa dels mots
continua sent una de les grans
qualitats de l’autor. I com que diuen
que més val un exemple que mil
paraules, acabem aquest escrit amb
un retall dels que tan abunden en
l’obra amb l’esperança que farem
venir ganes, al lector, de llegir la
novel·la.

La tarda fila i desfila un món que es
transfigura en rovells. Al fons es retalla
el brancatge nu d’un arbre davant el front
pur d’un cel blau marí. Uns conreus són
migpartits per un camí que és una cinta.
L’argila roja es dessota d’un boirís
vaporós talment una fumerada. No hi ha
lluna (p. 57). ■

L’autor va signar llibres després de la presentació.
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Comerç just i actes final de curs
❚  per Paquita Sànchez
   i R. B.

Durant el passat mes
de maig els alumnes
del crèdit variable

«Nord-sud quart món: aquí un
amic»  de 4t d’ESO van fer
actes relacionats amb el Co-
merç Just. Aquesta campanya
coordinada per l’ONG Intermón
Oxfam té com a objectiu facili-
tar l’accés dels productors po-
bres al mercat en condicions
òptimes. Per tal de col·laborar
amb aquesta organització, els
alumnes van organitzar algunes
activitats dirigides a un ampli
públic. El 26 de maig van pre-
parar una parada al mercat
d’Agramunt amb la finalitat de
donar a conèixer els projectes
de l’ONG Intermón Oxfam, i
d’altra banda, mostrar els
productes de la campanya
Comerç Just. En aquesta
parada també es va vendre oli
del projecte Comènius orga-
nitzat per l’IES. La mateixa
activitat es va repetir a l’Ins-
titut la següent setmana. La
recaptació dels productes
venuts anava destinada a

aquest projecte concret.
Aprofitant que aquest any

se celebren els Jocs Olímpics
d’Atenes es va fer una recollida
de signatures per mostrar la
repulsa contra les principals
marques de roba esportiva
que exploten persones, majori-
tàriament dones, empleades
en la fabricació de roba i calçat
esportiu. L’objectiu de l’ONG,
juntament amb els sindicats i
altres entitats, és que aques-
tes persones rebin un salari dig-
ne i comptin amb unes con-
dicions laborals segures i
decents.

Els criteris de Comerç Just
garanteixen, principalment,
que no hi hagi explotació labo-
ral infantil, que els treballadors
rebin un salari just per tal de
mantenir una vida digna i la
igualtat entre homes i dones.
L’experiència d’aquestes activi-
tats va ser positiva, ja que
molta gent es va sensibilitzar
de la problemàtica i es va mos-
trar solidària col·laborant amb
les activitats organitzades.

ACTES DE
FINAL DE CURS

El 17 de juny a les 9 del
vespre, l’Institut va realitzar el
tradicional acte de cloenda del
curs amb una notable assis-
tència de pares i mares dels
alumnes. En primer lloc es va
poder visitar l’Exposició dels
treballs realitzats pels alumnes
de diversos departaments
durant el curs. Seguidament els
alumnes guanyadors dels

premis literaris de Sant Jordi
i els de La Vanguardia a l’Escola,
van llegir els seus treballs. Tot
seguit la delegada de 2n de
batxillerat va fer un parlament
de comiat en nom dels seus
companys i companyes, que va
ser seguit per un altre que va
pronunciar el director. Després
es va procedir al lliurament d’una
orla de record als alumnes de
2n de batxillerat que ja passen a
la universitat o inicien estudis
superiors, i als alumnes de 4t
d’ESO. La part més emotiva de
l’acte ser quan el director va
lliurar una placa al professor i
secretari del centre Jaume
Vilaltella, que enguany es jubila,
en reconeixement als seus mèrits
docents i com a record de la seva
estada al centre. La vetllada va
ser amenitzada de manera ma-
gistral pel Grup de Cambra de
l’EMMA dirigit per Robert Oró.

Fe d’errades: En la Finestra
Educativa del mes de juny s’havia
de dir que la professora que va
impartir les classes d’Educació
Sexual als alumnes d’ESO era la
psicòloga Neus Planell. ■

El director lliurant l’orla a l’alumne de 2n de batxillerat Xavier Maciñeira.

Parada del Comerç Just al Mercat d’Agramunt, el dia 26 de maig.




