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n els darrers anys, el sistema bi-
bliotecari de les ciutats i comar-
ques de Catalunya ha fet una

millora notable, cosa que facilita a la
ciutadania la consulta de fons de molts i
diversos formats (llibres, revistes, but-
lletins, CD...), un material que, la majo-
ria, es pot consultar en els catàlegs in-
formatitzats. A més, han dotat les bi-
blioteques d’àmplies sales de consulta,
serveis de préstec, internet, sales d’ex-
posicions... En aquest sentit, la biblio-
teca de Tarragona compleix amb es-
creix aquests requisits. Hi ha també una
sala dedicada als estudis d’història lo-
cal i comarcal, perfectament organitza-
da i portada pel bon amic i historiador
Esteve Mesalles. Per tot plegat, he de
felicitar Roser Lozano, la directora, la
qual no conec personalment.

Malgrat tot, aquesta biblioteca pos-
seeix una mena de taló d’Aquil·les, una
particularitat que, en el meu criteri, és
el seu gran tresor; però aliè, no li per-
tany. Com molts lectors sabran, el 1835
el ministre Mendizábal va suprimir tots
els convents de religiosos d’Espanya,
els quals van haver d’abandonar els
monestirs i les seves possessions. Si en
principi la idea d’acabar amb aquells
enormes senyorius era acceptable, el
senyor ministre no va tenir cap interès a
protegir tot el patrimoni que amagaven
els convents. Ja coneixeu, doncs, les
grans destruccions que patiren els nos-
tres grans monestirs: Poblet, Santes
Creus i Escaladei. A banda del patri-
moni artístic, els tresors de llibres i do-
cuments que els monjos no es pogueren
emportar, o bé es destruïren, o acabaren
en mans de col·leccionistes (com el re-
usenc Pau Font de Rubinat), i una part
salvada pel Ministeri d’Hisenda, i por-
tat de qualsevol manera a la duana de
Tarragona.

Al final d’un llarg pelegrinatge, una
part notable es troba a la nostra biblio-
teca, i ja ho hem dit, procedents bàsica-
ment dels tres grans cenobis, els cister-
cencs de Poblet i Santes Creus, i el car-
toixà d’Escaladei. Tots aquests fons,
però, són molt poc coneguts per la ciu-
tadania de Tarragona. És un patrimoni
riquíssim, gairebé únic, salvat miracu-
losament de les flames i la incúria. En
total, es conserven 35.000 volums, la
majoria dels segles XVI al XIX, i més
de deu mil fulletons antics, molts d’ells
del segle XVIII. La biblioteca conserva
318 manuscrits, alguns d’ells antiquís-
sims (segle X), procedents també de
Santes Creus i Poblet. Dels famosos in-
cunables (els primers llibres sorgits de
la impremta fins a l’any 1500), n’hi ha
230, dels quals, a banda dels grans mo-
nestirs, n’hi ha alguns d’Escornalbou.
Un d’ells és importantíssim i caldria es-
tudiar-lo: la primera compilació de les
Constitucions de Catalunya, impreses
el 1495, i del qual queden poquíssims
exemplars a tot Catalunya.

La joia de la corona, però, la consti-
tueixen els 410 volums d’una famosa
col·lecció del monestir de Poblet, com-
posta per 4.100 exemplars, i que foren
una donació del més gran mecenes que
ha tingut Poblet: el virrei de Nàpols,
pertanyent a la casa de Cardona, Pere
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Antoni d’Aragó. Sabem que els volums
foren col·locats en prestatges de no-
guer, i protegits amb cristall de Venè-
cia. Aquests llibres són valorats espe-
cialment per les seves espectaculars en-
quadernacions en vermell, i amb els es-
cuts en daurat del mecenes, o bé de l’es-
cut de Catalunya i d’altres. D’aquesta
mítica biblioteca, tan valorada pels bi-
bliòfils, el centre tarragoní és la que en
posseeix més, àdhuc per sobre dels de
Poblet, que foren recollits pel mecenes
Eduard Toda, o bé de grans bibliòfils,
com Pau Font de Rubinat. La seva im-
portància fa que, ja fa molts anys, grans
bibliotecaris s’ocupessin de catalogar-
los d’una manera exemplar, com Do-
mínguez Bordona. Tot aquest tresor
únic té uns catàlegs molts precisos, per
a la seva consulta.

Aquest gran patrimoni tarragoní es
mereix que els ciutadans s’assabentin
de la seva existència, i a més, gaudeixin
d’una mostra que, si les institucions pú-
bliques hi posessin els mitjans ade-
quats, podria ser realment espectacular,
amb un gran contingut històric i d’una
bellesa estètica com poques vegades
podem trobar en una exposició basada
en els llibres antics. Les tecnologies
modernes possibilitarien el didactisme,
els contextos històrics i un gaudi estètic
i artístic molt notable. Si això s’acom-
panyés d’un molt bon catàleg, o d’eines
didàctiques, o fins i tot d’alguns facsí-
mils, el nivell assolit seria molt alt. Tar-
ragona, en molts sentits, té un patrimo-
ni històric impressionant. A mi em
sembla, però, que no se li treu el rendi-
ment que es mereix. El cas de la biblio-
teca pública tarragonina és claríssim.
La gran feina que porta a terme, en pro
de la cultura ciutadana, hauria de rebre
el premi que les institucions polítiques
ajudessin a construir projectes com el
que ara he exposat (n’hi pot haver d’al-
tres, és clar).

Finalment diré el que penso: aquests
grans llibres han de tornar als legítims
propietaris, els monjos cistercencs de
Poblet, que van tornar a ocupar les se-
ves estances l’any 1940, després de
més de cent anys. Aquesta biblioteca,
en mans públiques, ha d’omplir, doncs,
les feixes de la biblioteca pobletana. És
just, després de tant d’odi, incultura,
saqueig i espoliació de les institucions
espanyoles.

La Biblioteca de Tarragona
opinió | GENER GONZALVO I BOU. Historiador i arxiver

S’hi conserven 35.000 volums antics, la majoria dels segles
XVI al XIX, i més de deu mil fulletons antics

Imatge d’arxiu de la biblioteca. / EL PUNT

Henning Mankell va mun-
tar un esbronc a Berlín fa
uns dies exigint a periodis-
tes i creadors que es limi-
tessin a parlar del que co-
neixien. I per tant, que es
guardin les opinions sobre
l’Àfrica. Mankell, viu llar-
gues temporades a Mo-
çambic on dirigeix, estre-
na i impulsa el seu teatre
nacional. Ell ja s’ha ado-
nat que Àfrica no necessita
les respostes eficaces i tec-
nològiques dels gover-
nants europeus. De fet, el
punt de partida d’Antílops
va ser un sopar de l’escrip-
tor amb un parell de co-
operants suecs en el què ell
es va adonar que els amfi-
trions ignoraven els ser-
vents autòctons que els
servien.

A Antílops, dos coope-
rants esperen que vingui el
recanvi del seu programa,
després de 14 anys de fra-
cassos. Volien implantar

500 pous arreu i només
n’han aconseguit obrir
tres, i encara amb sabotat-
ges continus. El jove que
els substituirà beu de la
mateixa prepotència i s’es-
tampa contra la realitat
africana, sense entendre-
la, només aterrar. L’obra
s’estrena divendres al Tea-
tre Alegria de Terrassa (on
es podrà veure fins di-
umenge) i, posteriorment
farà estada a la Sala Petita
del TNC (del 7 al 29 de
març). Feliu Formosa ha
traduït l’obra amb la col-
laboració de Carolina Mo-
reno.

Magda Puyo, la directo-
ra del muntatge, reconeix
que l’Àfrica coneguda a
Occident «és de postal».
Ella mateixa reconeix que
no hi ha viatjat i que, per
tant, parteix de Mankell,
«que, tot i viure-hi, té
grans contradiccions».

Jordi Martínez i Muntsa

Alcañiz són la parella de
cooperants, que han lide-
rat el projecte durant una
llarga estada en una casa
construïda a Suècia. Les
grans obertures, s’han anat
tancant per protegir-se en
considerar-se agredits per
la població que ells han
anat a salvar. La fauna i la
flora s’anirà imposant en
aquesta bombolla europea
en plena sabana africana.
Ferran Carvajal és el jove,
encara entusiasta, «l’im-
puls és honorable però no
sempre és encertat», afina
l’actor sobre el seu perso-
natge. Els africans són
protagonistes tot i que se-
ran invisibles i audibles. I
els antílops? «Són els bis-
tecs de l’Àfrica», apunta
Alcañiz. Una tremenda
metàfora d’aquesta tragè-
dia grotesca, comenta
Puyo: l’home blanc se-
gueix sent el depredador
de l’Àfrica.

Males respostes per a l’Àfrica
«Antílops», de Mankell, denuncia la ignorància europea

Jordi Martínez i Muntsa Alcañiz, en un assaig. / PACO AMATE

● El continent africà no necessita respos-
tes d’Europa. Demana que se l’escolti,
que se li pregunti. El suec Henning Man-
kell (popular pels seus títols de novel·la

JORDI BORDES / Barcelona negra) debuta a Catalunya com a drama-
turg amb Antílops, una coproducció del
TNC i el Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET) en què es carrega contra
la pretesa eficàcia europea a l’Àfrica.


