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La  delicadesa  d’un  ocell,  la  duresa  
d’un  pupitre  

 

Així es podria definir metafòricament la vocació i el treball d’ensenyar. Per a la 

majoria de la gent ensenyar només és una professió com qualsevol altra, però 

obliden que ensenyar, abans que res, és una vocació i que sense esta vocació la 

professió no té sentit. Això és el que no valora la nostra societat, massa 

obsessionada pels resultats immediats, palpables, tangibles i totalment 

quantificables, però sí que ho capten els nostres alumnes. 

 

Ara com sempre, però més que mai, és necessària la vocació d’ensenyar, sense 

ella no ens n’hauríem sortit com a humanitat, al capdavall és un mecanisme de 

conservació de l’espècie, de superació de l’instint; no només això, també de 

superació de l’espècie; el gust per ensenyar sense una finalitat immediata i vicària 

ha resultat decisiu a l’hora de fer el ser humà més humà. I això, cal no oblidar-ho en 

un món on utilitat i rendibilitat semblen ser les bigues mestres de l’edifici social. Ho 

palesava Nietzsche, llavors professor de la universitat de Basilea, fa més de cent 

cinquanta anys, en el seu pamflet Sobre el futur de les nostres institucions 

educatives, en denunciar que quan la cultura esdevé útil la utilitat passa a ser 

cultura, i intuir com darrere l’aparent pretensió de l’estat alemany de l’època de 

generalitzar la cultura, el súmmum del progressisme, s’amagava la ferma 

determinació de fer bons dependents, i ho anunciava amb la fórmula, profètica, la 

fàbrica reina. 

 

Hem passat dels bons auguris als mals averanys sense solució de continuïtat. El 

futur, ens deien fins fa poc, era una albada perpètua, després van afirmar que la nit 

s’allargava però el dia no tardaria a arribar i ara ens amenacen amb una nit 

permanent, la sortida de la qual serà feixuga i desembocarà en un retrocés. Ens 

prediquen austeritat, treball, prudència i, sobretot, molta conformitat, els mateixos 

que fins fa poc temps ens predicaven el contrari. Els missatges són inequívocs: cal 
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adaptar-se. Alguns fins i tot parlen de la caiguda d’Occident com si fos una repetició 

de l’esfondrament de l’Imperi Romà. Qui seran els nous bàrbars? Ens prediquen la 

resignació com a model social mentre ensenyar vol dir superació.  

 

Al costat de la conformitat sorgeix el desconcert, la gent no s’avesa al canvi sobtat 

de situació després de tants anys d’optimisme institucional generalitzat. Paraules 

com sacrifici estalvi o responsabilitat, gairebé desaparegudes del vocabulari usual, 

tornen a sonar quan gairebé s’havia perdut el seu sentit. El pessimisme, abans 

desterrat com una malaltia contagiosa, es va ensenyorint dels ànims i el que és més 

estrany, greu o sorprenent, impregna la mentalitat de molta gent jove que abans no 

s’enfrontava a la realitat perquè tot anava i continuaria anant bé i ara tampoc, per a 

què cal enfrontar-s’hi si tot seguirà anant malament i no hi ha res a fer. 

 

On para al mig d’esta nova època, o etapa, de desconcert el treball i la vocació 

d’ensenyar? Ensenyar requereix paciència i constància. Sortim d’un temps de 

banalització o trivialització de la realitat on la perversió del llenguatge –tal vegada 

seria millor dir-ne evolució– ha desvirtuat els vells significats per abús reiterat de 

certes paraules de significat excepcional convertides gairebé en termes d’ús 

quotidià. Qualsevol esdeveniment o situació no habitual, però no singularment 

excepcional, es converteix en històric, transcendental i decisiu, tot és sorprenent, 

espectacular, impressionant, fins que hom no sap el que és realment important; el 

dia a dia és gris, la quotidianitat és anodina, tot ha de resultar magnífic i 

extraordinari, posats a consumir hem consumit el llenguatge fins a convertir-lo en 

mercaderia barata. Així que tot ens sembla trastocat i canviant massa de pressa.  

 

Ensenyar també vol dir orientar, capacitar els nostres alumnes per a discernir enmig 

de la confusió, per a saber anar més enllà de les aparences i les conveniències del 

moment, en un món que externament canvia molt ràpidament però que a nivell 

humà, el dels sentiments, els temors, els anhels i les esperances, és el mateix que 

el dels grecs. 

 

En definitiva, enmig d’este aparent diluvi universal de ressonàncies apocalíptiques, 

no hem de perdre la calma i continuar treballant amb la vista posada no en un futur 

sempre tòpic, sinó en el demà i l’endemà, en la continuïtat d’un esforç que sempre 

ha resultat fructífer, lluny i equidistants alhora d’optimismes innats i pessimismes 

paralitzadors. Ni més espai ni més de pressa, hem de continuar avançant pel nostre 

camí.
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Notícia  sobre  la  Sociedad  Económica  
Dertosense  (1835-‐1850)  

Enric Querol Coll * 
 

Resum: Les Sociedades Económicas de Amigos del País, sorgides al darrer terç del 
segle XVIII per iniciativa oficial, van arrelar ben aviat en diverses poblacions de 
Catalunya, però van tardar a fer-ho a Tortosa. No fou fins el 1835 que va aparèixer la 
Sociedad Económica Dertosense, per iniciativa de l’ajuntament de la ciutat i amb 
participació destacada d’alguns elements forans. Els seus objectius van centrar-se 
primordialment en els àmbits de l’agricultura, el comerç i l’educació i la seua activitat va 
entroncar amb el sorgiment del periodisme cultural a Tortosa i l’aparició de les primeres 
publicacions periòdiques a la ciutat. 
  
Paraules clau: fundació de la Sociedad Económica Dertosense, membres destacats, 
iniciatives i àmbits d’actuació, paper de la Sociedat en la vida ciutadana, Tortosa. 
Palabras clave: fundación de la Sociedad Económica Dertosense, miembros 
destacados, iniciativas y ámbitos de actuación, papel de la Sociedad en la vida 
ciudadana, Tortosa. 
Key words: the foundation of the Sociedad Económica Dertosense, distinguished 
members, initiatives and work areas, the role of Society in civil life, Tortosa. 
Mots clés: fondation de la Sociedad Económica Dertosense, membres insignes, 
initiatives et enceintes d’intervention, rôle de la Sociedad dans la vie citoyenne, Tortose. 
 
 

 

Els estudis biogràfics sobre Albert Bosch i Fustegueras, vicepresident de la Sociedad 

Económica Matritense, alcalde de Madrid i ministre de Foment, una de les 

personalitats polítiques més destacades del segle XIX, inclouen entre els seus mèrits la 

fundació de la Sociedad Económica Dertosense, el 1876. Aquesta notícia, així com el 

fet que Ernest Lluch (1973: 235-166), en el seu clàssic estudi sobre el pensament 

econòmic il·lustrat, no consigni cap entitat tortosina entre les societats econòmiques 

catalanes sorgides en el darrer terç del segle XVIII, ens menen a una data ben tardana 

per a la fundació d’aquest tipus d’entitat il·lustrades a la ciutat. I amb tot, diverses 

notícies bibliogràfiques i arxivístiques fan evident la presència d’una Sociedad 

Económica Dertosense, o també Sociedad Económica de Amigos del País de Tortosa 

–a la qual ens referirem com a Societat–, si més no des del 1835 endavant. Aquest 

article vol ser una primera aproximació al tema –tan sols apuntat anteriorment (Querol 

Coll 2010: 273-274)–, en què donem a conèixer les notícies esparses –insuficients 

encara– que hem pogut aplegar sobre aquesta primitiva Societat amb vista a conèixer 

tant els projectes que emprengué com el perfil biogràfic dels seus membres. 

 

* Doctor en Filologia Hispànica, professor de l’Institut de l’Ebre. 
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El context il·lustrat 

L’establiment de societats econòmiques arreu de l’estat fou concebut pel comte de 

Campomanes amb l’objectiu de despertar l’interès pel conreu de la indústria, les arts i 

el comerç, endarrerides, per no dir totalment prostrades, a bona part de l’Estat 

espanyol, i aixecar així l’economia del país. El programa fou divulgat amplíssimament 

gràcies a la publicació i difusió del Discurso sobre el fomento de la industria popular 

(Madrid, 1774). A Catalunya aquesta iniciativa dirigida pel govern fou acollida a 

Tàrrega (1776), Puigcerdà (1781) i Tarragona (1784), però no a Barcelona, que ja 

gaudia d’unes plataformes educatives, científiques i comercials pròpies, ben operatives 

i productives, lligades a la Junta de Comerç. Aquestes primeres iniciatives catalanes 

tingueren una producció molt migrada, excepte a Tarragona, i van esllanguir-se sense 

pena ni glòria. A principis del XIX ja no en funcionava cap (Lluch 1973: 165-166). A 

Tortosa, tot i la visió de Campomames (1774: 157), –«Tortosa necesita una Sociedad 

Económica particular para fomentar el riego, navegación y exportación de frutos por el 

Ebro»–, la proposta no quallà, si més no en aquest darrer tram de segle. El fet és que 

tant el comerç fluvial com les grans possibilitats agrícoles de la zona –pendent encara 

de materialitzar els anhelats canals de reg– i l’existència de matèries primeres per al 

desenvolupament de certes indústries i explotacions –aigua, sal, boscos, sosa– feien 

de Tortosa una bona candidata a la fundació d’aquest 

tipus d’entitats projectistes. Un relativament important 

segment social amb potencials inquietuds intel·lectuals –

clergat, militars de graduació, noblesa, professions 

liberals– oferia també un cabal humà suficient i propici. A 

més a més, alguns personatges de la ciutat estigueren 

activament relacionats amb societats econòmiques; és el 

cas, entre altres que podríem adduir, de Francesc Vidal i 

Cabacés, admès per mèrit a la Sociedad Económica 

Matritense el 1776, un dels millors agrònoms i 

economistes espanyols del moment; de l’ardiaca major 

Mariano García de Zamora –a Tortosa entre el 1786 i el 1804–, que el 1784 havia 

presentat un projecte sobre la solució de la pobresa guanyador d’un accèssit a la 

Sociedad Matritense; del canonge Juan Antonio Rosillo, nebot i secretari del bisbe 

Velarde, vinculat a la Sociedad Aragonesa de Amigos del País, on desenvolupà 

diferents projectes (Forniés 1980: 211); així mateix, Joan Baptista Chicola, rector de la 

recentment establerta parròquia dels Alfacs, era soci de la societat de Tàrrega. Fins i 

tot el 1779 sortí a la llum un opuscle de caire mercantilista, Poltrón de la 
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correspondencia que tienen en Cataluña las monedas de oro con las de Castilla, 

Aragón y Valencia (Reus, 1779?) signat per un «amigo del país, vecino de Tortosa». 

Encara, el 1804, hi ha notícia de l’intent de crear una junta per a fomentar l’agricultura 

que no prosperà (García Ruipérez 1988: 40, n. 16). 

D’altra banda, la Sociedad Aragonesa es feia notar a Tortosa en forma de visites 

d’inspecció i de correspondència amb l’Ajuntament amb vista a la construcció d’un 

camí en condicions fins a la ciutat i, sobretot, d’un canal marítim que, sortejant la poc 

segura boca de l’Ebre, permetés el trànsit de mercaderies al port dels Alfacs. 

Fundació i membres destacats 

Les primeres notícies sobre la Societat tortosina sorgeixen a partir del 1835. Això ens 

fa pensar que la seva fundació respon a l’intent del Govern de revitalitzar les societats 

que, després de diversos fracassos per la inestabilitat política, es materialitzà en la 

proposta de la Junta de Comerç de Barcelona al Ministeri de Foment sobre la creació 

de societats econòmiques a les principals ciutats de Catalunya, datada l’1 de juny de 

1833. La situació a Tortosa, però, no era la més idònia. El 1834 fou, de fet, un any 

nefast en què la ciutat fou afligida per una violenta epidèmia de còlera; alhora, la 

revolta carlista, covada ja l’any anterior, esclatava arreu de la diòcesi, sacsejada 

violentament per aquesta guerra: mala època per a iniciatives il·lustrades, basades en 

l’estudi, la reflexió, el treball i una gestió administrativa eficaç. Però l’epidèmia de 

còlera havia portat a la ciutat un científic brillant: Marcel·lí Andrés i Bernat. Fill de 

Vilafranca del Maestrat, on havia nascut el 1807, Andrés s’havia traslladat amb la seva 

família a Tortosa per a continuar la seva formació. Posteriorment passà a Barcelona a 

estudiar medicina; el 1830, el tancament de la facultat per motius polítics el va dur a 

embarcar-se cap a Àfrica. Allí realitzà diverses expedicions per la costa occidental del 

continent en què anotà observacions topogràfiques, meteorològiques, sanitàries, 

antropològiques i aplegà una important col·lecció de plantes i animals que, tot i que 

n’havia encarregat el trasllat, es van quedar a Guinea. De retorn a Tortosa, es 

disposava a tornar a embarcar quan l’esclat del còlera li féu replantejar el viatge. 

Finalment decidí de quedar-se a Tortosa amb la família i ajudar a pal·liar l’epidèmia. 

Andrés contragué matrimoni amb Dolors Altarriba, neboda del facultatiu Marià Abelló, i 

quedà així vinculat a la ciutat fins al seu traspàs, el 1837 (Graells 1838: 128). De 

Tortosa estant, Andrés va continuar els seus estudis i observacions naturalístiques, 

alhora que continuava el contacte amb els seus col·legues barcelonins: fou admès 

com a soci corresponsal de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de 
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Barcelona, a la qual remeté, en gratitud, sengles col·leccions d’insectes i minerals de 

la zona. El mateix dia en què traspassava li arribà el nomenament de subdelegat de 

medicina de Tortosa i la certificació del seu ingrés a l’Acadèmia de Cirurgia i Medicina 

de Barcelona. Segons Graells, Andrés era director de la classe d’agricultura de la 

Sociedad de Amigos del País de Tortosa.  

El mateix 1834, o a l’any següent, arribava a la ciutat un altre personatge amb una 

formació tècnica interessantíssima i que seria determinant de cara a l’erecció de la 

societat econòmica: Antoni Sadó Cruixent. Nascut a Barcelona el 1783, Sadó treballà 

com a cartògraf durant la Guerra del Francès. Fou membre de la Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts de Barcelona, institució a la qual exercí com a professor substitut a la 

càtedra de matemàtiques del 1822 al 1834, any en què guanyà la càtedra de 

matemàtiques de la Junta de Dibuix de Tortosa. Sembla que Sadó residí a la ciutat fins 

al 1842, si més no; el 1847 es traslladà a Mallorca, on visqué fins a la seva mort, 

esdevinguda el 1850.  

Marcel·lí Andrés, tortosí naturalitzat de vida itinerant, i Sadó, que havia desenvolupat 

la seva carrera a Barcelona, van entroncar amb diversos personatges de l’àmbit polític 

i cultural de la ciutat, amb certes ments culturalment inquietes, podríem dir, i van ser 

decisius per a la fundació de la Societat. Pel que fa a la iniciativa de la fundació, i fins 

que nova documentació corrobori o desmenteixi la hipòtesi, cal buscar-la en 

l’Ajuntament, tal i com s’esdevingué a Barcelona el 1834. Corrobora aquesta hipòtesi 

el fet que el 1836 i el 1839 la Sociedad estava presidida per Joan Antoni Pinyana, 

vocal de la Junta Auxiliar Consultiva de Tarragona, i alcalde de la ciutat aquells 

mateixos anys; de la mateixa manera, Antoni González Mercè exercia, el 1839, de 

secretari de la Societat, alhora que ho era de l’Ajuntament. Un altre polític i funcionari 

vinculat fou l’advocat Joan Baptista Noves, que el 1836 exercia de tresorer i el 1838 

fou nomenat interventor de les administracions de rendes, duanes i amortització 

(Vinaixa 2006: 234-235). Finalment, un pes pesant de la política local, Josep de 

Montagut i Salvador, comte de la Torre de l’Espanyol, fou director de la Societat el 

1849-1850. La dependència directa de l’Ajuntament per part de la Societat serà un 

dels temes que futurs estudis hauran d’abordar. 

Continuant amb la nòmina de socis, cal dir que a principis del 1836 ingressava el jove 

–vint anys– Jaume Tió i Noé, un dels més conspicus literats romàntics de l’àmbit 

català, tot i que al poc temps va deixar la seva residència tortosina per a passar a 

Barcelona i a París (Mestre 1982: 67-74). El 1846 va ingressar Miquel Bosch i Julià, 
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metge i botànic. Bosch, pare del ja esmentat Albert Bosch i Fustegueras, fou un 

científic notable i una de les màximes autoritats en enginyeria forestal a l’Estat. 

Llicenciat per la Universitat de Barcelona, s’interessà especialment per la botànica: 

dirigí el Jardí Botànic de la Ciutat Comtal i donà classes d’agricultura a la Junta de 

Comerç. En una data indeterminada –cap a principis de la dècada de 1840– s’establí a 

Tortosa, on es va relacionar amb els agents culturals i fou un dels fundadors del diari 

El Dertosense, on va publicar diversos articles sobre agricultura i monts reproduïts per 

la premsa de Barcelona, València i Madrid. Els seus coneixements forestals li 

valgueren el nomenament de comissari monts del recent creat districte forestal de 

Tarragona, el 29 de maig de 1846. Residí a la ciutat fins que, el 5 de desembre del 

1849, obtingué per oposició la vacant de professor d’història natural a l’Escola Especial 

d’Enginyers de Monts, fundada el 1847 a Madrid. A la capital desenvolupà una carrera 

força rellevant (Pascual 1879).  

En definitiva, podem dir que l’entitat conglomerà l’establishment intel·lectual i polític de 

la ciutat, amb excepció dels elements d’adscripció filocarlista, alguns dels quals es van 

exiliar voluntàriament durant la guerra (1833-1840). A més a més, coneixem també la 

pertinença a la institució tortosina d’alguns científics forans com ara Marià de la Pau 

Graells i Francesc Campderà, ambdós membres de la Reial Acadèmia de Ciències 

Naturals i Arts de Barcelona, i que cal vincular amb Marcel·lí Andrés, o el metge Joan 

Baptista Foix i Gual.  

Activitats, inquietuds i obres 

«Señores: ilustración y filantropia son la divisa de esta Sociedad. Fomentar la 

agricultura, propagar el comercio y difundir las luces sobre las Artes ¡que laudables 

tareas!» Vet ací l’ideari de les societats econòmiques segons el discurs d’ingrés de 

Jaume Tió a la institució tortosina (Mestre 1982: 68). Tot i que és possible que 

estigués activa ja el 1834, la primera notícia positiva al respecte és la correspondència 

mantinguda amb la Sociedad de Amigos del País de Valencia, el 1835. A partir d’aquí 

coneixem diverses referències a la seva activitat que hem classificat, seguint la pauta 

de Tió, en els apartats d’agricultura, comerç i educació.  

Agricultura 

El desenvolupament agrari i, intrínsecament lligat, el regadiu, fou un dels leitmotivs de 

la Il·lustració espanyola i també de la tortosina: és ben conegut que un dels somnis 

locals des del segle XV, en què es construí l’assut Xerta-Tivenys, fou la construcció de 
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canals de reg, entesa per molts com la clau de volta del progrés al territori. 

Paral·lelament, a una escala més modesta, al llarg del riu funcionaven diversos ginys 

dissenyats per a extreure l’aigua. Bona mostra del que diem és la roda hidràulica, que 

havia de funcionar gràcies a unes veles que aprofitaven la força del vent, projectada 

pel patró de marina Jaume Carpi, i per Serafí Homedes; el projecte fou publicat amb el 

títol de l’Aereopatra aguadora, máchina sencilla para facilitar el riego (Tortosa, 1819). 

La Societat de Tortosa fou amatent, com era d’esperar, al tema. El 15 de febrer del 

1836 el director Joan Antoni Pinyana s’adreçava al Capítol tortosí per a demanar la 

seva contribució en la construcció d’una nova sènia de reg per a l’horta. Darrera hi 

havia el disseny d’Antoni Sadó, que s’oferia a posar per escrit el projecte a fi que «los 

de este país logren la satisfacción de ser tal vez los primeros de España que sepan 

construir la noria perfeccionada» (Vinaixa 2006: 323). El 22 d’abril del 1836 la 

Diputació de Tarragona rep la proposta de la Societat perquè se’ls concedeixi l’hort 

dels caputxins a fi d’establir una càtedra d’agricultura; 

es resolgué «que se tenga en cuenta en su momento» 

(Jordà Fernández 2002: 256).  

D’altra banda, la Societat impulsà la introducció de nous 

cultius, com es fa palès en el tractat Memoria sobre el 

cultivo del naranjo leida a la Sociedad Económica 

Dertosense (Tortosa, 1850), de Josep Montagut, 

director de la institució, que s’havia llegit l’any anterior. 

Montagut presenta els rudiments tècnics necessaris per 

al conreu, aleshores incipient, d’aquest cítric. 

Comerç 

Atès el fracàs del canal de navegació construït entre l’Ebre i el port dels Alfacs, la gola 

del riu continuava sent el punt clau per a l’encara importantíssim tràfic comercial pel 

riu. La gola de l’Ebre era, però, un punt negre que calia millorar: segons un informe de 

la Societat, entre el 1750 i el 1839 s’havien produït 106 naufragis i 96 incidents de 

naus que van embarrancar, la majoria, de matrícula estrangera. El problema no era tan 

sols l’entrada i la sortida del riu, sinó també que en ocasió de temporals de mestral les 

embarcacions intentaven resseguir la línia costanera per a no ser arrossegades cap a 

Mallorca; en arribar a la línia de la desembocadura, especialment de nit, 

embarrancaven amb els bancs d’arena fluctuants formats per l’aportació de sediments 

del riu. Sembla que el 1836 el problema ja s’havia discutit amb el comandant de 
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marina de Tortosa i es plantejà la necessitat de construir un far preventiu. El primer de 

març del 1839 la Societat escrivia a les juntes de comerç de Barcelona, Tarragona i 

València a fi de conjuminar esforços i adreçar un memorial al respecte al govern 

central.1  

El 1848 es presentà a la Societat «una luminosa memoria sobre las reformas y 

mejoras de que era susceptible Tortosa» per part d’Antoni González Mercè, secretari 

de la institució, el contingut de la qual, malauradament, desconeixem (Ferré 1928: 

396). González morí assassinat per una multitud enfurismada que assaltà l’Ajuntament 

en el decurs d’una revolta antifiscal el 30 de juliol del 1854. 

Educació 

La formació de la població era una de les directrius mestres dels programes 

il·luministes. A més del fracassat intent del 1804, hem vist com la Societat tortosina va 

establir una càtedra d’agricultura dirigida per Marcel·lí Andrés. El febrer del 1833, poc 

abans de la fundació de la Societat, l’Ajuntament estava ja gestionant l’establiment 

d’una Acadèmia de Dibuix, potser, vinculada al mestre Manuel Porcar.2 L’any següent 

ja funcionava una Junta de Dibuix, vinculada a l’Ajuntament, de la qual depenia la 

càtedra de matemàtiques regentada per Sadó (c. 1834 – 1842). Sembla que aquestes 

càtedres depenien econòmicament de la corporació 

municipal. Ens ha arribat el cartell d’anunci de les 

oposicions a la càtedra de matemàtiques, datat el 15 

de març del 1845, en què s’especifica que els 

opositors s’havien d’inscriure a l’Ajuntament de 

Tortosa i que l’examen es faria a la Llotja de 

Barcelona.3 El mestre s’obligava a ensenyar 

aritmètica, geometria, trigonometria i certes nocions 

d’arquitectura i delineació durant dues hores diàries, 

en horari nocturn. El sou era de vint rals diaris, inclòs 

el temps de vacances –juliol, agost i setembre. L’ofici 

va signat per Ramon d’Abària, alcalde constitucional, i el secretari Miquel Jaumandreu.  

En relació a la faceta divulgativa de la Societat, cal insistir en la relació de Miquel 

Bosch amb la fundació del periòdic El Dertosense, on publicà alguns articles (Pastor 

                                            
1 BC (=Biblioteca de Catalunya). Junta de Comerç, Llg. LXXVI, p. 113-115. 
2 ACTE (=Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre. Fons Ajuntament de Tortosa. Acords municipals 120, f. 
31). 
3 BC. Junta de Comerç, Llg. CVI, 4, 14.  
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1901: 156). És lògic i versemblant plantejar la possible vinculació de la plana major del 

periodisme cultural de la Tortosa del moment amb la Societat, i que fructificà amb la 

publicació de periòdics com El Ebro (1845) i El Dertosense (1848). Aquesta premsa 

fou la plataforma de difusió d’interessants projectes reformistes –Josep Maria Pauli, 

Josep Olivan, el ja citat de González Mercè–, científics –Francesc Castellví, Àngel 

Lluís, Miquel Bosch– o literaris –Josep Maria Pauli, Sinesi Sabater, Àngel Lluís, 

Eduard Arèvalo, etc. Centrant-nos en la temàtica reformista, a les pàgines d’El Ebro es 

tractà sobre la conveniència d’impulsar el conreu del taronger, es presentaren noves 

màquines i tècniques agrícoles, es proposen millores per al cementiri, la utilitat de fer 

passar la carretera de València a Barcelona per Tortosa o la ja coneguda necessitat de 

construir un far a la boca del Ebre.4 De fet, aquest article té evidents paral·lelismes a 

nivell textual amb el memorial redactat per la Societat el 1839. Aquesta manifesta 

afinitat i transversalitat d’interessos entre uns i altres mostra l’arrelament d’un projecte 

il·luminista que, afavorit per l’Ajuntament i articulat per mig de la Societat, seria 

divulgat per la incipient premsa tortosina. La Il·lustració, finalment, havia fructificat a la 

ciutat. El far de Buda, tot sigui dit, no arribaria fins al 1864. 
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"La  vía  chilena  al  socialismo"  en  la  
premsa  espanyola  (1970-‐1973)  

Laura Feliciano Bellés * 
 
Resum: Aquest treball analitza com els mitjans de comunicació escrits espanyols van 
donar a conèixer el procés encapçalat pel president Salvador Allende a Xile a l’inici de la 
dècada dels setanta. Aquest estudi es troba relacionat amb una qüestió tan destacada 
en la historiografia actual com és la cultura. De fet, en aquest article, fruit d’un treball 
d’investigació anterior, els elements culturals són la peça fonamental per explicar com a 
través de la premsa es van anar nodrint les identitats col.lectives de caràcter 
políticocultural a mesura que el franquisme arribava a la seua fi. 
 
 
Paraules clau: Salvador Allende, Via Xilena cap al Socialisme, premsa espanyola, Llei 
de Premsa de 1966, Franquisme 
Palabras clave: Salvador Allende, Vía Chilena al Socialismo, prensa española, Ley de 
Prensa de 1966, Franquismo. 
Key words: Salvador Allende, Chilean way to the Socialism, spanish press, Law of Press 
from 1966, Francoist Regime. 
Mots clés: Salvador Allende, l’Expérience Chilienne au Socialism, presse de l’Espagne, 
Loi de Presse de l’année 1966, Espagne Franquiste 

 
 

 

Al igual que Cuba, Chile se estaba convirtiendo en 
un modelo de emancipación nuevo y más peligroso 
que el castrismo, ya que eliminaba el uso de la 
violencia. 

Mesa, R.: «Chile no es una excepción», Cuadernos 
para el diálogo, octubre 1973, pp. 17-21. 

 

   Allende era la experiencia contraria, el «test» que 
intentaba demostrar la viabilidad de otro camino, no 
violento, para reformar las arcaicas estructuras del 
orden social vigente. 

De Areilza, J.M.: «Reflexiones desde lejos», La 
Vanguardia, 30 de septiembre de 1973, p. 15. 

 

 

 

En l’escenari mundial de la Guerra Freda, la vía chilena al socialismo va introduir una 

perspectiva de transformació política distinta a la visió que havia estat hegemònica en 

l’esquerra llatinoamericana des del triomf de la Revolució Cubana l’any 1959. Aquest 

projecte consistia en la construcció del socialisme a través de la posada en marxa 

d’una sèrie de reformes encaminades a canviar les bases de la societat xilena. No 

2
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obstant això, tot i l’objectiu revolucionari del projecte, aquesta proposta de govern de 

tipus marxista pretenia assegurar el respecte cap als mecanismes democràtics i 

institucionals del país andí.  

Una aliança de partits, coneguda amb el nom de la Unidad Popular (UP), tenia com a 

punts programàtics el desenvolupament de les reformes anteriors que, a priori, 

conduirien a la societat xilena cap al socialisme. Aquesta coalició es va acordar l’any 

1969 i estava conformada pel Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), i més 

endavant, també pel Partido Radical (PR) i tres grups menors: el Movimiento de 

Acción Popular Unitaria ( MAPU) –una escissió del sector progressista del Partido 

Demócrata Cristiano–, el Partido Social Demócrata (PSD) i Acción Popular 

Independiente (API). Salvador Allende, cofundador del Partido Socialista de Chile, va 

ser elegit com a candidat a la presidència d’aquesta unió política amb finalitats 

electorals i estratègiques.5 

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), constituït per un grup de joves 

d’orientació guevarista, tot i que no va donar suport a la candidatura frontpopulista, 

tampoc va cridar els seus simpatitzants perquè s’abstinguessen de votar a les 

eleccions presidencials que anaven a celebrar-se el setembre de 1970. En definitiva, la 

societat xilena de l’inici dels setanta va viure amb una intensa mobilització política 

unes eleccions històriques que conduïren al Palacio de la Moneda –la seu presidencial 

de la República de Chile– a un govern amb un objectiu marxista.6 

El triomf de la Unidad Popular, a l’estret i llarg país llatinoamericà, el mes de setembre 

de 1970, va sorprendre el món. Durant els tres primers anys de la dècada dels setanta 

la vía chilena al socialismo i el seu màxim representant, el compañero presidente 

Salvador Allende, van omplir milers de portades de la premsa mundial i la seua 

agosarada estratègia política es va trobar al centre del debat públic de molts països 

que miraren de reüll el desenvolupament de la construcció del socialisme a través 

d’una via pacífica. 

La premsa de l’Espanya franquista també va mostrar un enorme interès pel procés que 

s’estava desenvolupant a Chile. No obstant això, la situació política espanyola estava 

lluny d’identificar-se amb la que gaudien els països amb institucions demòcrata 

liberals. Per tant, això repercutia, inevitablement, en els marges de la llibertat de 

premsa i, en conseqüència, en els articles que es van publicar en els mitjans de 

comunicació escrits. L’any 1966 el ministre de Información y Turismo, Manuel Fraga 

Iribarne, va redactar la nova Ley de prensa que substituïa l’anterior llei, promulgada el 
                                            
5 Correa et al. (2001: 262). 
6 Fáundez (1992: 185). 
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1938. Aquest canvi va suposar l’eliminació de la censura prèvia i va possibilitar la 

designació lliure dels directors de les publicacions.7 Tanmateix, el control de l’Estat 

sobre les publicacions es va dotar d’altres mecanismes de vigilància que introduïren un 

tipus d’autocensura relacionada amb les limitacions imposades a l’article segon de la 

controvertida llei.8 Tot i això, la Ley Fraga va possibilitar el desenvolupament d’unes 

xarxes de comunicació d’opinions públiques, relativament autònomes del poder, que 

van contribuir a la conquesta del que Jürgen Habermas designà amb el nom d’espais 

públics alliberats.  

La motivació que m’ha conduït a estudiar la temàtica 

escollida, es basa en un doble interès. Per una banda, la 

intenció de conèixer de més prop un procés històric únic, la 

vía pacífica al socialismo, que va generar, especialment, 

entre gran part dels militants i simpatitzants de l’esquerra 

mundial unes expectatives extraordinàries de construir un 

altre món possible a principis de la dècada dels setanta. I per 

l’altra, poder observar com va transcórrer, des d’una 

perspectiva sociocultural, aquell mateix període a l’Espanya 

de Franco. De fet, aquest treball possibilita l’aproximació a les tendències ideològiques 

de la premsa espanyola legal durant els darrers anys del franquisme i observar, fins a 

quin punt, la Ley de Prensa de 1966 va permetre la publicació de discursos que 

sobrepassaven els murs del pensament oficial del Movimiento o de les distintes 

famílies polítiques que constituïen el règim. Però, a més, aquest estudi també 

constitueix una finestra a través de la qual observar l’oposició intel.lectual i periodística 

al franquisme i els seus recursos d’argumentació per analitzar un controvertit procés 

que va tenir, indubtablement, una gran repercussió mediàtica.  

Per aquesta raó, he analitzat els articles de tres periòdics de tirada estatal i de dues 

revistes molt controvertides de l’època. Pel que fa a les publicacions diàries, he 

seleccionat tres periòdics d’àmplia difusió i representatius de diverses tendències 

periodístiques dins l’estret marge permés per la legalitat franquista: Arriba –diari de la 

cadena del Movimiento–, ABC –mitjà d’expressió del monarquisme–, i el diari català La 

Vanguardia Española. Per altra banda, pel que fa a les publicacions periòdiques, hem 

escollit dues revistes d’una extraordinària rellevància durant aquest període: Triunfo i 

Cuadernos para el diálogo. 

                                            
7 Gubern (1981: 158). 
8 Barrera (1995: 96-97). 
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Abans de continuar amb altres aspectes, cal fer un incís en la matèria primera amb 

què anem a treballar: la premsa. Anys endarrere, l’historiador Tuñón de Lara ja va 

advertir de la importància d’aquesta font documental per a la Història: “Sin contar con 

la historia de la prensa no es posible, hoy en día,“hacer historia contemporánea, es 

decir, investigar en ella, comprenderla, explicarla.” De fet, així és: les fonts 

d’hemeroteca, a més de tenir un caràcter de testimoni diari de la vida política, cultural, 

social i econòmica d’una societat determinada, esdevenen un lloc per a la reflexió 

ciutadana. Tanmateix, com qualsevol font documental, aquest mitjà es troba lligat a les 

limitacions imposades, no sols per la subjectivitat dels autors dels articles, sinó també 

per aquells que estableixen la línia editorial del diari o la revista. És a dir, la premsa 

com a font primària aporta, en la major part dels casos, una visió parcial de la realitat.9  

Tenint en compte aquestes advertències, a continuació, ens endinsarem en el nucli de 

la investigació, sense per això oblidar-nos del context. Així, cal dir que els tres anys de 

govern de Salvador Allende van coincidir amb el període en què Sánchez Bella va 

ocupar el càrrec principal del ministeri d’Informació i Turisme, una etapa que es va 

caracteritzar per una regressió en la política informativa tant en afers nacionals com 

internacionals. De fet, en les notícies sobre Chile, el monopoli d’EFE (agència oficial 

de l’Estat franquista) s’observa clarament en l’elevada 

quantitat d’articles que van estar elaborats amb 

aquesta font. D’altra banda, el fort dirigisme polític de 

l’agència es plasma en el contingut de les 

informacions, en especial, en aquelles que fan 

referència als dies posteriors al colp d’Estat a través 

l’absència de notícies sobre les víctimes i els 

empresonaments massius. No obstant això, les 

alternatives a l’agència EFE van ser freqüents en totes 

les publicacions estudiades mitjançant el treball dels 

corresponsals i els enviats especials, l’ús dels serveis 

d’altres agències nacionals (Europa Press...), etc. Per tant, a continuació, es fa 

imprescindible veure com es va tractar la temàtica estudiada en les diverses 

publicacions. 

En primer lloc, cal dir que Arriba va oferir generalment una visió conservadora i crítica 

cap al govern popular, al qual va responsabilitzar d’haver encaminat el país cap a un 

règim de partit únic. Però, en Arriba també es van publicar articles que van oferir 

                                            
9 Marengui i Pérez (1999: 55). 
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posicions falangistes, més d’acord amb la línia definitòria del diari, les quals 

consideraren que el major error d’Allende havia estat seguir fidel a la 

socialdemocràcia. En segon lloc, l’ABC, des d’una posició clarament conservadora, va 

mostrar el colp d’Estat liderat per August Pinochet com una acció despolititzada i 

inspirada pel poble davant el perill de la imminent instauració d’una dictadura 

totalitària. Pel que fa a Allende, el discurs del diari monàrquic va ser ambigu. Per una 

banda, se’l va considerar una persona amb ideals honrosos que havia caigut en les 

xarxes d’un projecte descabellat, i, per altra, se’l va mostrar com el gran botxí de la 

societat xilena. A diferència d’ABC, La Vanguardia Española va tenir de manera 

predominant un caràcter democratacristià, generalment, progressista, però amb cert 

contingut anticomunista i espantat davant la idea de revolució. En canvi, altres articles 

del diari van presentar un caràcter fortament conservador. Tanmateix, en línies 

generals, el diari català no va justificar el colp i va informar continuament a través de 

cròniques i fotografies sobre les violacions als drets humans comeses a mans de la 

Junta Militar, a diferència dels altres diaris estudiats. 

Tot seguit em referiré a les revistes, les quals 

són realment interessants bàsicament per dos 

motius. El primer es relaciona amb les 

característiques formals de l’article o el 

reportatge de revista, és a dir, en una major 

extensió dedicada a l’anàlisi de la notícia i a 

un tractament més profund d’aquesta. En 

canvi, el segon motiu fa referència al context sociopolític en què es publicaren. És a 

dir, a les acaballes del règim, les revistes van ser el mitjà en què la crítica política va 

ser canalitzada més fàcilment. De fet, les publicacions periòdiques, com a 

conseqüència d’una circulació més limitada i per estar sotmeses a un menor control 

estatal respecte els periòdics, van poder tractar les informacions amb valors més 

democràtics i amb major llibertat. 

Així, segons he pogut observar, la línia editorial de Cuadernos para el diálogo va 

evolucionar gradualment cap al socialisme, com demostra la progressiva simpatia de 

la revista cap a Salvador Allende. Tot i això, a Cuadernos es publicaren articles de 

caràcter divers, especialment, en el monogràfic dedicat a Xile després de l’11 de 

setembre, en el qual es poden observar des de discursos democratacristians 

conservadors fins a marxistes-leninistes. Tanmateix, tots els col.laboradors de la 

revista van compartir la crítica cap a les accions de la cúpula de l’exèrcit xilé. També, 

majoritàriament, encara que no de manera total, es va creure en la viabilitat de la via 
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pacífica després de la mort d’Allende i es va acusar el MIR, el Movimiento de Izquierda 

revolucionaria, d’haver donat arguments per a la posada en marxa de la insurgència 

militar. Per últim, cal parlar de la revista Triunfo, la qual va oferir una posició 

esquerrana molt marcada en tots els articles que feien referència a Chile. En aquest 

sentit, després de l’11 de setembre, Triunfo va responsabilitzar insistentment del colp 

d’Estat, a més de l’exèrcit, els partits de la dreta xilena i els seus grups de pressió, els 

EUA i les companyies multinacionals amb interessos al país. A més, va informar 

àmpliament sobre les morts, les desaparicions i els segrestos efectuats per la Junta. 

Per altra banda, després del colp, en línies generals, els redactors de la revista van 

mostrar la seua desconfiança cap a la via pacífica i van assenyalar que la via 

insurreccional esdevenia inevitable per instaurar el socialisme. 

Bé, en definitiva, després de l’anàlisi dels documents periodístics estudiats en relació a 

la via pacífica al socialisme i el seu desenllaç, cal dir que la premsa espanyola va 

emprendre una autèntica lluita simbòlica per definir els fets que van ocórrer a Chile 

durant els tres primers anys de la dècada dels setanta. Per aquest motiu, es pot 

afirmar que la Llei de premsa, tot i els seus obstacles, va possibilitar la publicació 

d’articles amb continguts polítics i informatius diversos sobre un procés que va causar 

un gran impacte a nivell mundial. No obstant això, aquesta normativa també va 

permetre observar l’efervescència política present en els mitjans de comunicació 

escrits i, per descomptat, de manera indirecta, en bona part de la societat espanyola 

de l’època.  

 

FONTS DOCUMENTALS 
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ABC (setembre 1970, març 1973, setembre 1973).  

Arriba (setembre 1970, març 1973, setembre 1973). 

La Vanguardia Española (setembre 1970, març 1973, setembre 1973). 

 

Revistes: 

Cuadernos para el diálogo (octubre 1970, octubre 1973). 

Triunfo (setembre 1970, març 1973, setembre 1973, octubre 1973).  
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Roques  del  Port  
Álvaro Arasa Tuliesa * 

 
Resum: Ressenya del llibre Roques del Port (2011), amb alguns fragments, imatges i 
figures més representatives de l’obra. 

 
Paraules clau: massís del Port, geologia, roques, fòssils, aigua. 
Palabras clave: macizo del Port, geología, rocas, fósiles, agua. 
Key words: the ’Els Ports’ mountainous range, geology, rocks, fossils, water. 
Mots clés: massif du Port, géologie, roches, fossiles, eau. 
 

 

Introducció 

En el marc del projecte del Grup de Recerca Científica ’Terres de l’Ebre’ es porten a 
terme un seguit de treballs dedicats fonamentalment a la difusió dels coneixements 
naturalístics del territori. Inicialment es va considerar oportú tractar el massís del Port 
com a paisatge singular i fins al moment han estat editats tres volums sobre plantes 
amb la identificació de més de 1.500 taxons.  

El projecte no podia deixar de costat la geologia del massís del Port. Per això s’ha fet 
un esforç per recollir una important base bibliogràfica que ha permès donar un tracte 
rigorós als coneixements que es tenen sobre la geologia d’este massís. 

Des del Grup de Recerca entenem Roques del Port 
com una aportació necessària per donar a conèixer les 
característiques geològiques i hidrològiques del massís 
del Port, muntanya significativa en el conjunt de les 
Terres de l’Ebre. Els amplis aspectes que tracta sobre 
geologia i balanç hídric d’esta muntanya i les 
capçaleres de diferents conques hidrogràfiques, fa que 
considerem els seus continguts una eina 
complementària tant per al professorat com per a 
l’alumnat interessat en el coneixement de les ciències 
de la Terra i el medi ambient que actualment 
s’impartixen a l’ESO, al batxillerat i fins i tot ens atrevim 
a manifestar que en els primers cursos de llicenciatures 
relacionades amb les ciències de la Terra. 

El llibre Roques del Port tracta de les diferents singularitats del rocam del massís que, 
en termes geològics, forma part de l’anomenada zona d’Enllaç entre la serralada 
Ibèrica i els Catalànids. A Roques del Port s’amplien els límits tradicionals del Port 
que, en esta ocasió, abraça la zona compresa des de Prat de Comte fins a Morella i 
Xert. El treball aporta el nivell de coneixements necessaris per a comprendre i treballar 
totes les roques que es poden trobar arreu del massís del Port.  

La metodologia emprada s’ha fonamentat en els principis de l’estratigrafia, la geologia 
estructural i la hidrogeologia. L’estratigrafia aporta les bases per al coneixement de les 
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roques sedimentàries del Port, que són les més abundants. La geologia estructural ens 
aporta una visió de conjunt i detallada de les deformacions i trencaments que han 
sofert les roques, així com la seua organització a l’interior del massís. I la 
hidrogeologia ens dóna els coneixements bàsics per entendre el cicle de l’aigua al 
massís del Port, així com l’explicació d’alguns dels fenòmens “curiosos” que es 
manifesten i que no sempre han estat ben interpretats per la gent del territori.  

El text s’acompanya de més de cent il·lustracions, gràfics, mapes i talls geològics, així 
com més de tres-centes fotografies de paisatges, formacions rocoses, fòssils i altres. 
Es tracta d’una aportació que sintetitza els coneixements existents sobre la història 
geològica de les roques, els fòssils i l’aigua del Port que ha format el seu paisatge. 

En el primer capítol es valora l’evolució del pensament humà en relació amb aspectes 
més significatius de com s’han anat interpretant els fenòmens geològics, tant a nivell 
general com territorial. Un segon capítol desenvolupa els conceptes fonamentals que 
han de guiar el lector en la comprensió de la distribució del rocam, els continguts 
fòssils i mineralògics, així com també les deformacions que han sofert, sense oblidar el 
concepte temps. A continuació es descriuen les diferents formacions geològiques que 
s’associen a edats geològiques concretes, tot destacant la representació esquemàtica 
dels diferents paisatges que s’han anat esdevenint al llarg de milions d’anys. Per 
acabar, i com no pot ser d’un altra manera, es tracten els diferents aspectes que s’han 
de conèixer sobre les aigües superficials i subterrànies. Es fa un repàs pels diferents 
estadis del coneixement sobre els conceptes que envolten l’aigua i com han 
evolucionat durant els darrers segles, aclarint malentesos tant del funcionament de les 
fonts com de surgències de caràcter intermitent, com poden ser els anomenats 
“bufadors” del Port. També es fa un balanç hídric del conjunt de les conques 
hidrogràfiques que drenen el massís. 

Tot plegat ens ha permès tractar els aspectes més rellevants de la geologia del Port 
agrupant en quatre capítols els coneixements que volem difondre. A continuació 
s’aporten alguns fragments, imatges i figures més representatives totes referides a 
Arasa (2011). 

A poc a poc fins a fer geologia 

En el primer capítol es reflexiona sobre el paper de la geologia en la societat.  

“….s’estima que cada persona al món occidental representa una demanda mitjana de recursos, 
si no canvia el model de vida, de l’ordre de 1,5 milions de quilos de minerals i roques. 
Òbviament, no és que tot ho consumix de manera directa, també utilitzem carreteres, 
embassaments, hospitals, centrals hidroelèctriques, vehicles, agulles de cosir, etc. Tot plegat 
constituïxen els recursos naturals procedents de la Terra. Cal recordar que, per a viure, l’aigua 
és la substància més important, nosaltres som 2/3 parts aigua…”  

Representació de la despesa mitjana en recursos minerals 
que té un ciutadà o ciutadana europea.  
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Les visions fantàstiques i imaginatives predominaven abans i durant el Renaixement i 
en alguns casos també després:  

“Tot i anar-se qüestionant alguns fenòmens, no és fins al Renaixement quan la societat es 
comença a preguntar el perquè de molts dels processos naturals. S’inicia el que avui coneixem 
com pensament lògic i raonat. El Renaixement marca un abans i un després en la manera 
d’observar els processos naturals. Als països del centre d’Europa, Georgios Agricola (1494-
1555) escrivia treballs tan destacats com De re metallica (1556) i De natura fossilium (1546), 
tractats que van servir com a guia per al futur desenvolupament de molts conceptes geològics.” 

“James Usher (1581-1665) a partir d’interpretacions de l’antic testament relatat per la Bíblia, 
arriba a la conclusió que “la Terra va ser creada la tarda del 22 d’octubre del 4004 aC”. Anys 
més tard, John Lighfood, de la Universitat de Cambridge, determina que la “creació de la Terra 
va ser el 26 d’octubre de 4004 aC a les 9 del matí”. Amb estos plantejaments, la formació de 
les muntanyes, valls i altres expressions geològiques només es poden explicar de manera 
ràpida i catastròfica.” 

“Athanasius Kircher (1601-1680), aporta idees sobre les característiques de l’interior de la Terra 
a l’obra Mundos Subterraneus, el qual creia en el foc central com altres autors d’aquella època, 
com eren Descartes, Hooke o Woodward. També es defensa la idea que a l’interior de globus 
terrestre hi ha gran quantitat de cavitats i canals. Conceptes que encara avui predominen entre 
certs sectors de la població que intenten explicar l’existència d’aigües subterrànies associades 
a “rius subterranis”, “canals” o “vetes” d’aigua, sense tenir en compte el cicle de l’aigua i les 
característiques de la formació geològica porosa.” 

Hutton, Lyell i Darwin, a finals del s. XVIII i part del s. XIX, fan grans aportacions al 
coneixement i interpretació de les roques, tot qüestionant fortament els conceptes 
creacionistes establerts “…en contraposició al “creacionisme” que s’anava plantejant. 
El plutonisme, defensat per James Hutton (1726-1797) a l’obra The Principes of the 
Earth, de manera lògica, es planteja l’origen de totes les roques de la Terra…” 

“Sens dubte, Hutton planteja el fet que els processos naturals d’erosió, transport i sedimentació 
encara actuen ara, de manera que “els processos actuals permeten interpretar el passat”, 
postula el Principi d’uniformitarisme o actualisme: “el present és la clau per a interpretar el 
passat”. Posa de manifest que estos processos actuen molt lentament, que evidencia un ordre: 
roques primitives són les ígnies, procedents del foc, i les metamòrfiques, poden contenir alguns 
fòssils i sobretot neoformacions de minerals, les roques secundàries contenen abundants 
fòssils i carbons, i les roques al·luvials, sedimentàries, no estan consolidades.” 

“El 1830 va aparèixer el primer volum de Principles of Geology de Charles Lyell (1797-1875), 
que es va convertir en la major influència en el camp de les ciències d’aquell moment. Es 
qüestionaven de manera contundent els principis teològics sobre l’edat de la Terra i es feia una 
exhaustiva descripció de principi de l’actualisme. A partir d’aleshores, la comunitat científica 
disposa de racionalitat pròpia, elabora les seues pròpies hipòtesis i manté una metodologia 
científica basada en principis de Galileu i Newton. Per a Lyell, el fet de trobar restes fòssils 
d’animals “extingits pel Diluvi” en els mateixos estrats que va estudiar Cuvier, i espècies que 
tenien representants actuals, va significar el cop de gràcia a la hipòtesi catastrofista. 

“Charles Darwin (1809-1882), en el seu viatge amb el Beagle, fa servir el primer volum de 
Principis de Geologia com a base fonamental per a interpretar les observacions que anava fent, 
tant de roques com de fòssils, i utilitza la idea de l’actualisme per explicar el desenvolupament 
de les espècies vives, sent com va ser la geologia la que l’ajuda a assentar definitivament les 
bases. Darwin consolida una visió oberta i inacabada del món, tot introduint el concepte 
d’evolució gradual. Tant Lyell com Darwin, parlen de milions d’anys per a explicar la dinàmica 
de la Terra i l’evolució dels éssers vius. En l’actualitat s’accepta que la Terra té uns 4.500 
milions d’anys segons les datacions radioactives disponibles.” 
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Per començar a tenir clar el funcionament i dinàmica de la Terra, així com la 
comprensió de la formació de muntanyes, hem hagut d’esperar fins a les acaballes del 
segle XX. La Tectònica de Plaques ens explica i raona, amb el nivell de coneixements 
actual la dinàmica terrestre.  

“Podem explicar com i per què es formen les muntanyes. Com i per què acaben desapareixent 
amb el pas del temps. És el cicle geològic, dura milions d’anys. Per a comprendre-ho ens 
situem en una conca sedimentària marina entre dos continents. Amb el pas del temps l’erosió i 
transport de partícules s’acumulen formant importants gruixos de sediments. La dinàmica dels 
continents condiciona el seu atansament i consegüentment els sediments es comencen a 
deformar. Si la col·lisió dels continents continua els sediments acaben deformant-se, de tal 
manera que es pleguen i fracturen sobresortint de la conca sedimentària. Comencen a formar-
se relleus que acabaran formant muntanyes afectades per nous processos d’erosió. Trobar 
fòssils marins a les parts altes de les muntanyes no comporta necessàriament que les aigües 
del mar arribessen a aquelles cotes, han estat les deformacions dels sediments les que han 
assolit aquelles alçades. El procés tornarà a començar. És el cicle geològic, dura milions 
d’anys.” 

Per entendre les roques del Port  

La comprensió de les roques comença per comprendre alguns conceptes bàsics. 

 

Actualisme: roques carbonatades amb estructures  
de clivellament (Cretaci de Beseit). 

Actualitat: fang clivellat al delta de l’Ebre.           

Bloc diagrama que mostra una  
distribució dels tres principals  
grups de roques. 
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“Les roques configuren paisatges de muntanya, planes, valls, litorals, etc., i totes estan 
sotmeses a processos de desgast lent que amb el pas del temps es van meteoritzant o alterant. 
En parlar de meteorització ens referim als processos d’intempèrie que actuen sobre les roques 
i que les esmicola a poc a poc. I anomenem erosió el conjunt de mecanismes que arranquen 
les partícules més alterades. Dels mecanismes que traslladen estos fragments d’un lloc a un 
altre en diem transport, siga a través de l’aigua, del vent o del gel. Les fraccions que han tingut 
un llarg trasllat es presentaran més arrodonides que altres amb menys. Quan les partícules 
cauen i s’acumulen diem que es dipositen o sedimenten. Els sediments s’organitzen formant 
estrats que poden tenir una extensió molt reduïda, des d’uns quants metres a ordre 
quilomètric. El lloc on el conjunt d’estos materials s’emmagatzema originant estrats, en diem 
conques sedimentàries, que poden ser un llac, un oceà, el peu d’una muntanya, un desert, 
etc.” 

Les roques sedimentàries són les més abundants al massís del Port. Però, per a la 
comprensió general del rocam hem de tenir present les posicions que ocupen les 
roques metamòrfiques i magmàtiques, sense oblidar els processos diagenètics que 
transformen els sediments en roques sedimentàries, ja siguen carbonatades com 
detrítiques.  

La descripció de les roques sedimentàries passa per definir la seua geometria: 

“Les partícules en assolar-se formen estrats, capes o lleves delimitades per una superfície a 
la part inferior que en diem mur o base i una vora superior anomenada sostre. La línia 
perpendicular que unix la base i el sostre és la potència o gruix de l’estrat. Noves aportacions 
de sediments es dipositaran a sobre de les capes anteriors, d’esta forma, la repetició al llarg del 
temps d’estos processos d’acumulació de materials i formació de capes, en disposició 
horitzontal, donarà lloc a importants gruixos de sediments.” 

Les roques sedimentàries contenen restes fòssils d’organismes que van viure fa 
milions d’anys. 

“Tots els organismes són, geològicament parlant, efímers, però com a conseqüència de la seua 
facultat de reproduir-se, l’estirp es renova contínuament. Els organismes vivents en l’actualitat 
són, simplement, els últims d’una successió ininterrompuda de generacions que s’estenen en 
els temps geològics passats.” 

“…Molts fòssils representen el propi cos d’una planta o animal, més o menys completament 
modificat per canvis ocorreguts després de la seua mort. Altres són simples empremtes, 
motlles o impressions en roques sedimentàries, que representen la marca d’un organisme 
desaparegut per descomposició. Finalment, altres anomenats rastres fòssils, són estructures 
tals com petjades, i cavitats produïdes per determinades activitats dels organismes vivents.”  

Els estrats de les roques sedimentàries quan estan sotmesos a forces compressives i 
distensives es deformen i trenquen. 

“Els sediments i roques es modificaran de manera plàstica quan no es produïx una recuperació 
de la forma inicial. Les roques s’han deformat amb un comportament dúctil. Estes alteracions 
donen lloc a estructures tectòniques com poden ser els plecs anticlinals o sinclinals. Si les 
deformacions són de caràcter fràgil, vol dir que l’esforç que les origina trenca les roques. Les 
estructures tectòniques a les quals dóna lloc són les falles i diàclasis. Tots dos tipus 
d’estructures poden tindre des de pocs mil·límetres fins a uns quants quilòmetres.” 

Dos són els conceptes fonamentals que no s’han de deixar de tractar: l’espai i el 
temps. 

“Tant l’espai com el temps són dos conceptes molt utilitzats per a la comprensió de la geologia. 
L’espai ens ajuda a situar les formes, la geometria i l’extensió que tenen les estructures 
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geològiques. Són tres els vectors que considerem a l’espai: llarg, ample i alt. Tots tres vectors 
definixen la geometria de l’estructura geològica, siga un estrat, un pla de falla, un conjunt 
d’estrats, una mineralització, un aqüífer, etc. Les dimensions a què ens referim poden ser des 
d’ordre mètric o més menut, fins a molts de quilòmetres. Esta gran dispersió de grandàries ens 
pot confondre en alguns casos si no utilitzem de manera correcta este concepte. (...) El temps 
el podem considerar com la quarta variable sobre la qual evolucionen els vectors espai, perquè 
ajuda a comprendre com una estructura geològica evoluciona o pot modificar algunes o totes 
les seues característiques...” 

Una visió de conjunt del mètode de treball es fa necessària quan es vol conèixer el 
significat de les roques, la seua geometria i distribució, tant en l’espai com en el temps. 

  

Història geològica de les roques del Port 

Es descriuen les formacions geològiques que autors diversos han anat reconeixent. La 
història geològica del rocam contempla els diferents paisatges pels que ha passat el 
massís del Port durant els darrers 250 milions d’anys. De més antic fins a l’actualitat 
s’han esdevingut paisatges tan diferents que van des de paisatges submarins, deltes 
antics amb poblacions de dinosaures, paisatges tropicals, paisatges fluvials i lacustres, 
èpoques amb importants moviments tectònics, èpoques amb importants processos de 
dissolució i formació de cavitats càrstiques fins a arribar als paisatges actuals que 
coneixem.  

Per al seu coneixement hem d’apropar-nos a les roques i conèixer el seu contingut, 
tant les estructures sedimentàries com la composició química, contingut fòssil, 
organització dels estrats, etc. Tot plegat ens ajudarà a comprendre i interpretar quins 
són els orígens dels sediments i consegüentment on es dipositaven. Amb tot podrem 
apropar-nos al coneixement dels paisatges del passat i visualitzar la història geològica 
del massís del Port. La metodologia que s’aplica ens ha permès dibuixar tretze 
reconstruccions paleogeogràfiques dels paisatges del passat.  

Al Triàsic, entre 250 a 200 milions d’anys aproximadament, de tots els paisatges pels 
quals ha passat l’àrea del massís del Port hi destaquem els episodis transgressius 
caracteritzats per sediments marins, que alternen amb episodis regressius 
caracteritzats per sediments continentals. Una època volcànica va tenir lloc al final del 
Triàsic, fa uns 200 milions d’anys. 

Eines per a treballar al camp: martell, lupa, 
brúixola amb clinòmetre, mapes, llibreta, 
GPS. 
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Durant el Juràssic es produïxen diferents episodis transgressius i regressius, però hi 
predominen els paisatges submarins amb més o menys profunditat de la làmina 
d’aigua segons es pot deduir de les característiques de les formacions sedimentàries i 
els fòssils que contenen. 

 

Al Cretaci hi ha una diversitat de formacions litològiques que aporten informació molt 
significativa sobre episodis climàtics que avui en dia s’estan produint en latituds 
intertropicals. És el cas de formacions de paleosòls d’argiles laterítiques (Barremià) 
que avui només trobem al centre d’Àfrica. Aplicant el principi de l’actualisme podem 
començar a pensar que la península Ibèrica, durant els darrers 125 milions d’anys, ha 
passat de latituds intertropicals o menys de 30º nord a la latitud actual de 41º nord. 
Este fet ens ha de fer de pensar en que els continents es desplacen i per tant és una 
evidència més que corrobora la Tectònica de Plaques. Fa uns 115 milions d’anys 
(Aptià) el paisatge i les condicions ambientals van canviar, de manera que els 
ambients predominants van passar a ser d’una gran plana deltaica sobre la qual van 
viure moltes espècies de dinosaures. 

Al Terciari els moviments tectònics comencen a replegar i fracturar el conjunt de 
sediments carbonatats, es va formant el massís del Port. Els nous processos d’erosió i 
transport van desmantellant els nous relleus que es van formant i donen lloc a 
importants acumulacions de conglomerats, gresos i argiles a la conca sedimentària del 
que avui coneixem com la depressió de l’Ebre, formant-se ambients lacustres i 
palustres al centre de la conca sedimentària. El conjunt d’estos sediments es presenta 
avui formant paisatges molt atractius a causa de les morfologies actuals que es van 
formant a partir dels processos erosius que dibuixen el paisatge. 

Però, com es pot comprendre la gran quantitat d’informació que podem obtenir del 
rocam no s’ha deduït d’un dia per a l’altre, han estat molts els geòlegs que han 
estudiat el territori i han anat aportant els coneixements que han extret de les seues 
observacions. La comprensió de com està organitzada l’estructura interna del massís 
ha estat un repte continu per a tots els geòlegs, ampliant, modificat i revisant les 
aportacions dels diferents professionals que han estudiat el massís. Amb tot, s’ha anat 
perfeccionat la visió que es té de l’estructura interna del massís, posant en evidència el 
replegament del conjunt d’estrats que ja es va començar a observar durant el s. XIX.  

 

 

Bloc diagrama dels paisatges 
del Malm o Juràssic superior al Port. 
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L’aigua al Port 

“…parlar del Port no es pot fer sense referir-nos a l’origen de l’aigua i les fonts.” 

“D’on prové l’aigua del Port? Les creences sobre el cicle de l’aigua que encara avui corren pel 
territori, portadores de mites i llegendes, estan allunyades de les realitats científiques. En este 
sentit, vist el desgavell conceptual que es manté entre el saber popular, es fa necessari 
recopilar alguns d’estos convenciments i fer-ne una valoració.” 

“Les idees de com s’organitza i funciona el subsòl s’han configurat durant els darrers dos-cents 
anys i molt especialment en la darrera centúria. Però, com han anat canviant els conceptes 
sobre el subsòl i la presència d’aigües és un dels millors exemples de com evoluciona el 
coneixement de l’home, la seua ideologia i les reaccions que manifesta la societat.” 

  
 

 
      
  

Cicle de l’aigua com s’entén actualment 

“…el cicle de l’aigua funciona a partir de l’energia calorífica del sol. L’aigua del mar s’evapora, 
s’enlaira el vapor i es condensa formant núvols. La circulació de l’aire transporta el núvol i quan 
les condicions atmosfèriques són favorables es produïx la precipitació en forma de pluja, neu o 
pedra. Una part de la precipitació es torna a evaporar, una altra pot acumular-se formant llacs, 
una altra s’escola pels vessants i forma barrancs i rius que conduïxen les aigües fins a la mar; i 
una altra part s’infiltra per les clivelles i porus de les roques circulant lentament per l’interior de 
la terra fins a tornar a sortir com a font o arribar a la mar.”  

Delimitació de les conques 
hidrogràfiques considerades al 
massís del Port. 

 

Cicle de l’aigua com s’entén actualment. Representació esquemàtica del cicle           
de l’aigua segons les cultures clàssiques. 
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Es fa una valoració de les característiques meteorològiques del massís del Port tot 
intentant aportar dades amb l’objectiu de fer un balanç hídric de les conques 
hidrogràfiques que el drenen. Per al conjunt del massís “l’aigua superficial ve a 
representar entre un 2 i un 5 % de la pluja...” 

Pel que fa al paisatge, no es deixen de costat aspectes tan rellevants en el conjunt del 
massís com és el sistema càrstic que el caracteritza. Es descriuen tot tipus de 
morfologies tant de l’exocarst com de l’endocarst: rasclers, pinacles, dolines, gúbies, 
foradades,... Es dóna un tracte especial a les formacions travertíniques associades 
tant a les aigües superficials com a les surgències de fonts.  

Per acabar es discutix l’origen de les aigües dels “bufadors”, classificada com a font 
vauclusiana, per les característiques hidràuliques pròpies d’este tipus de font 
intermitent i que ha estat i és motiu de discussió entre la gent del territori en veure-hi 
fenòmens estranys que en no comprendre’ls els han portat a buscar explicacions allà 
on no hi són. L’embolic popular és prou gran que les explicacions que vénen a donar 
sobre el funcionament dels “bufadors” formen part de la mitologia i llegendes del 
territori. 

Conclusió 

Es tracta d’un llibre que parla dels diferents tipus de roques. Els seus components i 
deformacions. Aporta metodologia per treballar la geologia del Port, amb un ventall 
ampli d’imatges i fotografies que ajuden el lector a situar-se en moments geològics 
pels quals ha passat el massís del Port. En tractar els diferents aspectes de l’aigua, 
com agent geològic que forma paisatges, s’aporta un discurs clarificador de conceptes, 
moltes vegades difuminat i contradictori amb el funcionament del cicle de l’aigua. En 
fer un balanç hídric del conjunt del massís s’observa la dificultat existent d’aproximar 
paràmetres segons la metodologia emprada.  

En fi, des del Grup de Recerca considerem que és una aportació necessària per 
entendre les característiques geològiques i hidrològiques del massís del Port com a 
muntanya singular de les Terres de l’Ebre. Així mateix considerem que pot ser una 
eina complementària als continguts de Ciències de la terra i Medi ambient que 
s’impartixen a nivell de l’actual batxillerat, tant pels amplis aspectes que tracta sobre 
geologia com aspectes de balanç hídric d’una muntanya amb significatives capçaleres 
de diferents conques hidrogràfiques. 
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Sobre  la  predicción  del  tiempo  en  los  
viajes  de  Cristóbal  Colón  

José Luis Pascual Blázquez * 
 

Resumen: ¿Se lanzó Colón a una larga travesía por el mar ignoto sin la menor valoración del 
tiempo que podía esperarle en alta mar, en unas naves tan frágiles a los grandes temporales 
como las que comandaba? No parece que alguien tan ambicioso y controlador de las 
circunstancias como se nos pinta al personaje cometiese semejante imprudencia. 
Pocas cosas quedan por aclarar acerca del descubrimiento, y, sin embargo, desde el punto de 
vista histórico, es ésta una circunstancia que aún no ha sido tratada. Aquí la abordamos 
partiendo de los conocimientos de la época, sobre los que tampoco son abundantes las 
noticias, puesto que en el siglo XVI la única manera científica de predicción de la temperie era 
de carácter astrológico. Pero bien sabemos de la prevención que generan estos asuntos en 
algunas mentes ancladas todavía en el positivismo y en la llamada Ilustración, 
afortunadamente en regresión, de los que ahora, una vez las seguridades en materia científica 
han hecho aguas, ya tenemos perspectiva para encuadrarlos en sus escuetos puntos de miras. 
Pese al tiempo transcurrido y a ésos que prefieren mirar a otra parte cuando se habla de 
ciertos aspectos de nuestro pasado científico, la documentación existente en los Archivos y el 
rastro que dejó Colón en sus diarios nos permite acercarnos ahora a esta inexplorada cuestión, 
a la que hemos tratado de dar respuesta sin otro punto de partida inicial que las fuentes a 
nuestro alcance. 
 
Paraules clau: predicció del temps, Cristòfol Colom, Abraham Zacut, diaris Colom. 
Palabras clave: predicción del tiempo, Cristóbal Colón, Abraham Zacut, diarios Colón. 
Words key: Columbus weather forecast, Abraham Zacut, Columbus Diaries. 
Mots clef: prediction du temps, Christophe Colomb, Abraham Zacut, Colomb journal. 
 
 
 
Introducción 
 
De los viajes de Colón a América, inicio de una nueva etapa para la Humanidad, poco 
queda por resolver desde el punto de vista histórico, aparte del origen del mismo 
descubridor, quien procuró envolverse en un velo de misterio. Sobre los métodos de 
navegación empleados se ha dicho también todo o casi todo: conciernen por primera 
vez a la Astronomía, dado que las naves se alejan de las costas como nunca hasta 
entonces, y no había otro modo de conocer la posición que los cálculos astronómicos. 
Pero, ¿y la predicción del tiempo? ¿Qué métodos pudo emplear el Almirante para ello, 
aparte de los signos meteorognómicos, muy bien conocidos de los marineros? Estos 
signos son fiables y aplicables en el plazo de horas, o de un día a lo sumo. Pero, en 
una aventura como adentrarse por primera vez en la mar lejana e ignota, ¿no era 
necesario conocer la temperie en plazos más largos? 
 
La respuesta adecuada a esta interrogante no plantea demasiadas complicaciones 
actualmente. Basta para ello examinar los conocimientos de la época, que son los que 
en buena lógica emplearía Cristóbal Colón, el director de tan arriesgada empresa. Él 
mismo, en sus escritos, nos proporciona los indicios necesarios para empezar nuestra 
investigación: 
 
Domingo 13 de enero [1493]. No salió deste puerto por no hacer terral con que saliese: quisiera 
salir por ir á otro mejor puerto, porque aquel era algo descubierto, y porque queria ver en que 
paraba la conjuncion de la Luna con el Sol, que esperaba á 17 deste mes, y la oposición della 

* Professor de Física i Química de l’Institut Cristòfol Despuig. 
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con Júpiter y conjuncion con Mercurio, y el sol en opósito con Júpiter, que es causa de grandes 
vientos.10  
 
Esta cita ha dado bastantes quebraderos de cabeza a los historiadores y a quienes se 
han ocupado de indagar en los detalles de la historia del descubrimiento de América 
por parte de la Corona de Castilla. Pero, del mismo estilo, no ha sido la única: 
 
Llegué casi adonde antes, y allí me salió otra vez el viento y corrientes al encuentro, y volví otra 
vez al puerto, que no osé esperar la oposicion de Saturno con mares tan desbaratados en 
costa brava, porque las mas de las veces trae tempestad ó fuerte tiempo. Esto fue el dia de 
Navidad en horas de misa.11  
 
¿Estamos tratando con Astrología o con Astronomía? Cuestión baladí de la que nos 
saca Fray Bartolomé de Las Casas, autor de la monumental Historia de Indias, quien 
tuvo acceso a numerosos escritos de Colón, al referirse a nuestra primera cita: 
 
Por aquí parece que el Almirante sabia algo de astrología, aunque estos planetas parece que 
no estaban bien puestos por falta de mal escribano que lo trasladó.12  
 
Las fuentes documentales 
 
Así que llegamos al meollo de nuestro asunto: indagar en los conocimientos del 
Almirante, a qué obras pudo tener acceso y cuáles pudo poseer o llevar en sus viajes. 
Obras que han de tener carácter astronómico, por la necesidad de conocer la posición 
de sus naves en tan largo viaje; pero también hemos de tener en cuenta que la única 
predicción científica del tiempo en esa época se hacía por medio de las efemérides 
astronómicas. Dicho de otro modo, los métodos de predicción del tiempo a largo plazo 
aplicaban las doctrinas astrológicas. 
 
Los historiadores han sugerido que Colón llevó en sus viajes las efemérides de 
Johannes Müller, más conocido como Regiomontano (1436-1476), muy populares por 
aquellos años.13 El astrónomo Ernst Zinder se decanta por la edición de 1481, con las 
posiciones planetarias para 1482-1506, que se conservan en la Biblioteca de Sevilla. 
Esta edición aporta un prefacio escrito por Bartholomeus Mariensuess donde 
encontramos las aplicaciones de las efemérides al pronóstico del tiempo; por ejemplo, 
respecto a nuestras dos primeras citas, “Júpiter y el Sol producen fuertes vientos en 
aspectos de cuadratura y oposición”. Y también “la oposición de Saturno con Marte en 
signos de Agua causa cambios y turbulencias en el aire, tormentas y rayos”.  
 
Pero no es ésta la única posibilidad. Otro texto importante en esta historia y que fue 
depositado en la Catedral de Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón, es el Tratado breve 
de las influencias del cielo, del judío de Salamanca Abraham Zacut. Según el 
historiador David Romano este texto fue escrito en Gata en 1486.14 Este ejemplar está 

                                            
10 Relaciones, cartas y otros documentos, concernientes a los cuatro viages que hizo el Almirante D. 
Cristóbal Colon para el descubrimiento de las Indias Occidentales. Primer viage de Colon. Facsímil de 
Editorial Maxtor, págs. 133-134. Valladolid, 2005. Cotejado con la edición de Martín Fernández de 
Navarrete. Calpe, Madrid 1922. Pág. 50. 
11 Obra citada, Cuarto y último viage. Carta que escribió D. de Cristóbal Colon, Virey y Almirante de las 
Indias, á los Cristianísimos y muy poderosos Rey y Reina de España… Pág. 301. Cotejado con la edición 
de Martín Fernández de Navarrete. Calpe, Madrid 1922. Pág. 334. 
12 Obra citada, pág. 134, Nota 1. 
13 “Las primeras efemérides, que habían sido editadas por Regiomontano para los años 1474 a 1505, 
sirvieron a Colón y Vasco de Gama para orientarse en alta mar”. Kocku von Stuckrad. Astrología. Una 
historia desde los inicios hasta nuestros días. Herder. Barcelona, 2005. Pág. 264.  
14 David Romano. La ciencia hispanojudía. Editorial MAPFRE. Madrid, 1992. Pág. 179. La misma fecha 
mantienen José Chabás y Bernard R. Goldstein en Abraham Zacut (1452-1515) y la Astronomía en la 
Península Ibérica. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, diciembre 2009, pág. 21.  
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fechado en 1527, posiblemente el año en que la obra fue cedida.15 El texto plantea 
algunos problemas de datación, puesto que sabemos que fue escrito en Gata 
(Cáceres), bajo la protección de Juan de Zúñiga, por lo que la primera fecha (1486) es 
coherente. Pero Zacuto fue expulsado de España, con los demás judíos, en 1492, y 
este texto aporta datos de sucesos meteorológicos sucedidos en 1488 (lluvias en 
marzo de 1488 con la conjunción Júpiter-Marte) y “el diluvio de diciembre de 1503” con 
todos los planetas retrógrados.16 Independientemente de esta cuestión, de mayor 
interés para los historiadores que para los meteorólogos, en el texto de Zacut 
encontramos lo siguiente: 
 
...y asi mismo Jupiter con el sol haze las mas vezes uientos muy fuertes en quartil o en 
oposicion...17  
 
La oposición o el quartil de saturno con mares en signos humjdos causa mutacion y podricion 
del ayre y Relampagos y tempestades para luuvias y algunas uezes por acidente podra 
acaecer en otro signo.18  
 
Como vemos, lo mismo que en el prefacio de las Efemérides de Regiomontano. Sin 
embargo, sabemos por el mismo Zacut que él no tenía sus libros a la hora de redactar 
este texto: 
 
Yo, para cumplir el mandato de Su Señoría y redactar dicho tratado, necesitaba consultar los 
libros imprescindibles que había en su villa de Gata, y otros que no tenía. Por eso me 
encomendé a la ayuda de Dios Nuestro Señor, conservador de la memoria.19 
 
Pero éste no es nuestro principal problema, dado que la mayoría de autores se 
limitaban por esta época a copiar unos de otros y transmitir una doctrina que 
empezaba a anquilosarse y a volverse obsoleta (Zacut fue uno de los pocos astrólogos 
de su tiempo que realizó observaciones meteorológicas, las contrastó y dejó 
constancia de ello, precisamente en este Tratado). 
 
Otra obra importante de Zacut fue Hahibbur ha-gadol (Compilación magna), terminada 
hacia 1478 y escrita en hebreo. En 1481 fue traducida al castellano por Juan de 
Salaya. Años más tarde, un discípulo portugués de Zacut llamado Yosef Vizinho hizo 
una versión traducida al latín con el título de Almanach perpetuum celestium motuum, 
más conocida como Alamanach perpetuum, que se imprimió en Liria en 1496. Pero 
   
Existe también una versión castellana diferente de la de Salaya, hecha por el mismo Vizinho, 
de la que se conserva un ejemplar con notas manuscritas de Cristóbal Colón.20  
 
Lo importante para nosotros es que esta obra contiene todo lo necesario para conocer 
la posición del Sol, de la Luna y de los planetas en cualquier momento, no sólo en 
longitud, sino también en latitud, también la de los Nodos de la Luna, y por tanto los 
eclipses. Ello incluye los estacionamientos y las retrogradaciones planetarias (Cap. 16) 
y lo necesario para arreglar las fiestas del calendario judío. Pero también: 
 
Capítulo octavo para saber el ascendente e las 12 casas para qual quier parte del día conocida 
e tanbién para saber quando será ascendente cualquier grado de los sinos e así mesmo 
quando verná encomienzo de qual quier otra cosa. E esto te aprovechará para las elecciones e 

                                            
15 De momento, es la única versión que se conserva, ms. 5-2-21 de la Biblioteca Colombina de Sevilla. 
16 Fol. 32r. 
17 Fol. 38r. 
18 Fol. 43r.  
19 Obra citada, Fol. 3v. Edición de la Escuela de Traductores de Sirventa. Pág. 29. Alicante, 2009.  
20 David Romano, obra citada, pág. 180. 
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para saber el punto del concebimiento para el animodar de la Luna que es la trutina de 
Hermes. 
 
Por tanto, el Almanaque perpetuo de Zacut pertrechaba al lector versado en la materia 
para poder trazar una carta del cielo, es decir, un tema horoscópico, en cualquier 
momento y, conocidas las coordenadas de un lugar, en cualquier parte de la Tierra 
que se deseara. Incluso técnicas sofisticadas de dirección y prognosis del horóscopo 
de un nacimiento (revoluciones solar y planetarias), en el caso de un parto, y, más 
aún, el cálculo del tema de la concepción y el ajuste del Ascendente del recién nacido, 
para subsanar posibles errores en la toma de la hora (piénsese en las imprecisiones 
horarias de entonces). Esto nos autoriza a poder pensar con suficientes argumentos 
que, muy probablemente, Colón utilizó estos conocimientos y estas técnicas no sólo 
para orientarse astronómicamente en la navegación, sino, entre otras cosas, para la 
predicción del tiempo, que entonces no conocía otro método científico que la 
utilización de marcadores astronómicos. 
 
Interpretación 

 
Pero, antes de entrar directamente a tratar de este asunto, concretemos los símbolos 
astronómicos usados a partir de ahora para que el lector no habituado a ellos pueda 
seguir con provecho nuestro argumento. 
 
Signos del Zodíaco   Planetas 
A Aries  H Escorpión  R La Luna W Saturno 
B Tauro I Sagitario  S Mercurio � Nodo Norte lunar 
C Géminis J Capricornio  T Venus 
D Cáncer K Acuario  Q El Sol 
E Leo  L Piscis  U Marte 
F Virgo    V Júpiter 
G Libra  
           
Para corroborar la hipótesis que los hechos sugieren hemos de recurrir a la 
reconstrucción de los cielos de esos momentos de los que nos habla Colón, y 
juzgarlos con la misma doctrina que se halla en los textos citados, lo cual, por suerte, 
no es ahora ningún problema para nosotros. 

 

Fig. n.º 1.  
18 de enero de 1493.  
2:02 GMT  
Santo Domingo (La Española) 
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La figura n.º 1 nos muestra un horóscopo moderno de la luna nueva del 18 de enero 
de 1493, calculado para Santo Domingo. La hora de Greenwich son las 2:02 h. Si 
Colón trazó esta figura con ayuda de las Efemérides o del Almanaque, hubo de 
hacerlo en forma cuadrada, de mosaico, al estilo de su tiempo. Pero el gráfico actual 
es mucho más claro. 
 
Vemos en él al Sol y a la Luna en el mismo grado eclíptico (7º 31’ del signo de K); 
repárese en que, aunque es 18 de enero (Colón habla del 17, pudo cometer un error, o 
nuestros cálculos presentar alguna ligera diferencia), el Sol ya está en 7º de Acuario 
(actualmente entra en 0º Acuario hacia el día 19 de enero). Esto es debido a que en 
1493 aún regía el calendario juliano, que se adelantaba entonces casi 9 días respecto 
al nuestro gregoriano. Pero, por lo demás, lo que dice Colón en nuestra primera cita es 
correcto: los luminares están en oposición exacta (partil, 180º) a Júpiter (V), que, por 
tanto anda retrógrado visto desde la Tierra. Mercurio ya ha sobrepasado al Sol y a la 
Luna en conjunción superior, y también la oposición a Júpiter. 
 
Además, hay un detalle técnico del que Colón no habla, pero seguramente no se le 
escapó: los signos del horizonte son Virgo (F como Ascendente) y Piscis (L como 
Descendente). Sus regentes, Mercurio (S) y Júpiter (V), están en aspecto de oposición, 
aunque ya separante (defluxión). Se trata de una “abertura de puertas” con regencia 
local, a la que en la doctrina se le atribuía el poder de alborotar los vientos, 
especialmente del Norte. Las apertio portarum son los aspectos más fuertes y capaces 
de mudar el aire, siempre según una doctrina que, en este caso, parece procede de la 
India.21 De ahí que no debe extrañarnos el criterio de Colón en ese día de quedarse en 
puerto a esperar acontecimientos (ver primera cita de este artículo). 
 

 
En la segunda figura (para la 2.ª cita de este artículo) vemos la luna nueva del 29 de 
diciembre de 1502; Colón habla de “el día de Navidad a horas de misa”. Podría 
tratarse de la misa del Gallo, a medianoche, o al amanecer (la misa es un rito de salida 
del Sol), o bien a mediodía, como actualmente es la misa del 25 de diciembre. Pero 
nosotros nos hemos decantado por proponer una figura astrológica, la de la luna 
nueva, por ser sobre la que los astrólogos emitían sus juicios. 

                                            
21 Guerrit Bos and Charles Burnet. Scientific Weather Forecasting in the Middle Ages. The Writings of Al-
Kindi. Kegan Paul Internacional. London and New York, 2000. Pág. 48. nota n.º 30. 

Fig. n.º 2.  
29 de diciembre de 1502.  
12:18 GMT. 
Santo Domingo (La Española) 
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Vemos en ella la oposición Marte-Saturno (U � W), a la que se refiere (?) Colón; ambos 
planetas están en el mismo grado pero a 180º de distancia. Recordemos ahora que 
 
 …no osé esperar la oposicion de Saturno con mares tan desbaratados en costa brava… 
 
Comparemos esta frase con la siguiente del texto de Zacut: 
 
La oposición o el quartil de saturno con mares [Marte]… 
 
Lo primero que advertimos es la facilidad con que podemos malinterpretar hoy este 
detalle del diario de Colón. Nuestro Marte actual era llamado en esos años “mares”, 
como vemos también en otros textos castellanos tempranos (por ejemplo, en el Libro 
conplido en los iudizios de las estrellas de Aly Aben Ragel, Libro VIII, summa de la 
astrología árabe medieval que después lo fue de toda Europa; en el Capítulo en saber 
de las lluvias –anónimo–; o en el Libro del mundo de Abraham Ibn Ezra, que se 
conserva como el anterior en el Archivo de la Catedral de Segovia). Por tanto, Colón 
no habla de “mares tan desbaratados” en el sentido de “revueltos” o “peligrosos”, sino 
del temor que le infunde “la oposición de Saturno con Marte” teniendo tan mala mar, lo 
cual ha de tenerse bien presente si queremos comprender el sentido real con que lo 
escribió. 
 
Pero no se nos debe escapar otro detalle fundamental. De él no nos habla el 
Almirante, aunque, sin duda, conocedor de estas doctrinas, debió tenerlo en cuenta. 
Venus (T) está llegando a Marte (U) de conjunción en los grados finales del signo de 
Sagitario (I), lo cual es otra abertura de las puertas del cielo, pero en este caso para 
la lluvia, según las doctrinas entonces en boga. Veámoslo en Zacut: 
 
De mars con uenus en conjuncion o quartil o oposicion haze luuias con tanto que el uno abra 
sobre el otro sin medio ninguno y entonces mares quando abre sobre uenus o por el contrario 
esto se llama abrimiento de puertas.22  
 
Colón, en este cuarto y último viaje, narra unas lluvias previas de gran duración (ver la 
Carta anexa al cuarto y último viaje, dirigida a los Reyes de España), y del día de 
Navidad nos cuenta que se quedó en puerto, ante el temor de lo que anunciaba la 
oposición Saturno-Marte (“tempestad o fuerte tiempo”), pero también la conjunción 
formante Venus-Marte, asociada a lluvias y, en muchos otros textos, a relámpagos y 
granizos, que bien los tuvo en días anteriores. 
 
Teniendo, por tanto, indicios ciertos de que Colón estaba al tanto de estas técnicas 
predictivas, vigentes en su tiempo entre los astrónomos y matemáticos, podríamos 
interrogarnos ahora sobre el momento clave en el que Colón abandona la tierra segura 
de las Islas Canarias en su primer viaje, poniendo proa hacia el Oeste.  
 
Partimos Viernes 3 dias de Agosto de 1492 años de la barra de Saltes á las ocho horas... 
 
Éste es el inicio de la aventura, con rumbo a las Islas Canarias, desde la isla formada 
por dos brazos del río Odiel, frente a Huelva. Pero no a la mar desconocida todavía: 
 
Jueves 6 de Setiembre. Partió aquel dia por la mañana del puerto de la Gomera, y tomó la 
vuelta para ir su viage, y supo el Almirante de una carabela que venia de la isla del Hierro, que 
andaban por allí tres carabelas de Portugal para lo tomar: debia de ser de invidia quel Rey 
tenia por haberse ido á Castilla; y anduvo todo aquel dia y noche en calma, y á la mañana se 
halló entre la Gomera y Tenerife. 

                                            
22 Obra citada, Fols. 44v-45r. 
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Viernes 7 de Setiembre. Todo el Viernes y el Sabado, hasta tres horas de noche, estuvo en 
calma. 

 
El día 8 cuenta que pone proa hacia el Oeste, y ya no verían tierra firme hasta el 
jueves 11 de octubre. Veamos ahora el cielo del día de la partida desde La Gomera 
hacia un mundo desconocido para Europa (Fig. n.º 3): 

 
Aunque salieron por la mañana, vemos que a mediodía se produjo la luna llena. Con 
arreglo a la doctrina astrológica, es una figura intensa, pues los luminares se hallan 
sobre el meridiano, y anuncia cambios de tiempo notables. Regente del Ascendente 
Sagitario (I) y de la Luna (R) en Piscis (L) es Júpiter (V), que se halla en Leo (E) y del 
que se aparta Marte (U). Venus (T) se separa de Júpiter para llegar a Marte, abriendo 
las puertas del cielo para la lluvia, y lo hace desde el signo de su exilio, Escorpión (H), 
en el mismo grado que el Nodo Norte de la Luna (?), anunciando aguas fuertes, 
aunque, por fortuna para los expedicionarios, Venus y Marte no rigen el horizonte 
local, y, por tanto, no hay que esperar esas aguas en un amplio entorno geográfico 
adyacente. Salvo Saturno (W), todos los planetas se hallan en las “llaves de la Luna”, 
como puede verse en la figura (trazos de color morado y rojo, aspectos de 45º, 135º y 
180º). Según las doctrinas en boga en la época de Colón, quiere decir que tienen 
“capacidad para actuar”. 
 
¿Hizo Colón para su partida los juicios que nosotros estamos haciendo ahora? 
Recordemos que tenemos a nuestra disposición sus mismas herramientas. Hemos 
determinado que el planeta regente de ese cielo (almutén) es Júpiter; para la 
navegación a vela es fundamental la dirección en la que va a soplar el viento, y más 
en un viaje hacia el Occidente desconocido. Por otro lado, Gaspar Correira, el cronista 
portugués que escribió el relato histórico de los descubrimientos, menciona a Zacut en 
varias ocasiones, y sostiene que, antes de financiar el viaje que dio lugar al 
descubrimiento de las Indias, el Rey Manuel había consultado a Zacut acerca de las 
tormentas y el tiempo atmosférico que podían encontrar durante la travesía.23  
 
Veamos ahora qué nos dice Zacut sobre las regencias planetarias de los vientos: 
 

                                            
23 Según José Chabás y Bernard R. Goldstein. Abraham Zacut (1452-1515) y la astronomía en la 
Península Ibérica. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2008, pág. 24. 

Fig. n.º 3.  
6 de septiembre de 1492. 
12:56 GMT.  
Santa Cruz de Tenerife 
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Ay algunas opiniones pero los mas de los sabios dizen. que el sol significa viento solano, y 
mars entre oriente y meridional. y saturno entre meridional y occidente. y venus en medio del 
occidente. pero la espiriencia verdadera en nuestra tierra es que saturno tiene el gallego que 
viene de occidente el qual derrama el nublado y el agua y trae sequedad. y mercurio tiene entre 
el occidente y el polo setentrional. y Jupiter entrel polo y el oriente el cierço…24  
 
Aunque “cierzo” signifique en la actualidad el viento del Noroeste, Zacut deja claro que 
Júpiter rige el viento del Nordeste, precisamente la dirección de los alisios, bien 
conocidos en Canarias por su flujo continuo, que son los que impulsaron a Colón en su 
primer viaje, un viaje tranquilo (demasiado cuando llegaron a las calmas del mar de los 
Sargazos), pese a haberse realizado en temporada de huracanes tropicales, 
fenómeno desconocido entonces por los europeos: 
 
El segundo acontecimiento de mayor trascendencia y de signo favorable, se distingue no por la 
presencia de temporales, sino por su ausencia. Tiene lugar en octubre de 1492, cuando tres 
pequeñas naves españolas al mando del navegante Cristóbal Colón realizaban, impulsadas por 
los alisios, una plácida travesía por aguas subtropicales y tropicales que las lleva a las 
paradisíacas islas del Caribe hasta entonces totalmente desconocidas por los europeos y 
demás habitantes del Viejo Mundo, sin que durante el viaje de ida soportasen la menor 
molestia por parte de las perturbaciones atmosféricas tropicales y sobre todo de los temibles 
huracanes, que precisamente en este mes del año es cuando suelen ser más frecuentes y 
violentos. De haberse encontrado con algún huracán, la expedición podría haber fracasado, el 
descubrimiento de América se hubiera retrasado, otros europeos podrían haberlo realizado, 
bien hubiera podido suceder que ahora en todo un gran continente se hablase en inglés, 
holandés o francés en lugar de hacerlo en español y portugués.25  
 
Como vemos, es coherente pensar que Colón, dentro de lo posible, pudo elegir el 
momento de zarpar con rumbo a lo que él creía las Indias Occidentales, esperando 
encontrar vientos favorables. Pero en la Fig. nº 3 también vemos que Marte se aparta 
de la conjunción con Júpiter en Leo; veamos la doctrina astrológica sobre este 
aspecto, de las manos de Zacut: 
 
De Jupiter con mars en conjuncion o quartil o oposición en los signos humjdos significa truenos 
relámpagos aguas tormentas...26  
 
Leo, en principio es un signo de Fuego, pero “húmedo” o “muy húmedo” según 
diversos autores medievales (Ibn Ezra, Al Kindi, etc.). De todos modos, el aspecto se 
complica por la oposición de Saturno y la cuadratura de Venus y del Nodo Norte de la 
Luna, y no estamos en condiciones de elucidar al máximo el pensamiento de Colón. 
Lo cierto es que este viaje resultó mucho más tranquilo de lo que ahora podríamos 
esperar, con los conocimientos actuales sobre las temporadas de huracanes. 
 
A modo de epílogo 
 
En fin, nos detenemos aquí, aunque aclarar cómo encaró Colón la parte meteorológica 
de sus travesías da para posteriores investigaciones. Por ejemplo, ¿hizo el almirante 
una “elección”? Es decir, ¿consultó los augurios que le prometían diversos cielos 
según otros tantos instantes para la partida de sus naves? Era algo común en el siglo 
XV “interrogar” al astrólogo para elegir el momento propicio en cualquier actividad. Así 
se puso la primera piedra del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial a instancias 

                                            
24 Obra citada, Fols. 33r-33v.  
25 Inocencio Font Tullot. Historia del clima de España. Cambios climáticos y sus causas. Instituto Nacional 
de Meteorología. Madrid, 1988. Págs. 9-10.  
26 Obra citada, Fol. 43v. 
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de Felipe II, e, igualmente, muchos siglos antes se fundó Bagdad, incluso bastante 
tiempo después el mismísimo Observatorio de Greenwich.  
 
Buen cuidado tuvo Alfonso X de Castilla de traducir al latín y al castellano la 
enciclopedia astrológica árabe medieval, El libro conplido en los iudizios de las 
estrellas, que dedica una buena parte al tema de las elecciones, y, entre ellas, a las 
condiciones que debe cumplir el momento de zarpar las naves para que su travesía no 
corra riesgos innecesarios, con un prolijo y detallado examen de los instantes en los 
que no se debe partir. 
 
En todo caso, pensamos que, al igual que en nuestra aproximación a este poco 
explorado asunto de la meteorología colombina, cualquier otro tipo de estudio de 
carácter histórico debe abordar los hechos partiendo desde las fuentes a nuestro 
alcance y la visión del mundo que tenían los hombres de la época abordada, no desde 
los prejuicios del presente o consideraciones apriorísticas sin fundamento, lo cual, 
desgraciadamente, es algo común en cuanto hay que tocar materias como la 
actualmente denostada astrología. 
 
Pese a ello, algo ha empezado a cambiar en los medios académicos, y hoy hemos de 
celebrar la aparición de notables trabajos realizados en las universidades españolas, 
europeas y norteamericanas, que competen a esta antigua manera de contemplar e 
interpretar el mundo y la vida. Con ello, las visiones estrechas acerca de esta materia 
se irán abriendo y ampliando hacia horizontes más próximos a la realidad histórica, 
deformados en los últimos tiempos por la reacción y el desprecio a todo lo que sonara 
a antiguo.  

 
Tortosa, 12 enero 2012 
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Educar  en  temps  de  crisi  
Salvador Cardús i Ros * 

 
 

Crisi? Quina crisi? 
 
Per als educadors, especialment per a l’escola, els temps de veritable crisi no són 
els actuals. Van ser els anys de creixement desaforat que es van endur pel camí el 
sentit comú i la mesura que havíem acumulat amb els anys. Tot semblava fàcil, 
massa fàcil, i sobretot la salvació –la fama, la riquesa, la felicitat– es trobava lluny 
de l’educació. Per guanyar diners, calia buscar feina al turisme o la construcció, 
sense cap formació,més que no pas estudiar. Per ser famós, per lligar, per ser 
graciós, millor ser un pocavergonya que no pas tenir un comportament educat. Per 
ser “feliç”, millor refugiar-se en la banalitat de la teleporqueria. Era el temps dels 
anuncis que s’adreçaven als joves amb un “ho veus, ho vols, ho tens”. Pressa, 
impaciència, immediatesa... Temps del “ara mateix”, generalment dit en l’expressió 
espanyolitzada “ja”: tot ho volíem “ja”. Tot plegat, una punyalada a traïció a la bona 
tradició escolar del país. D’acord, era un mal general al món occidental, però és 
lògic que fos més accentuat en un país de nous rics com el nostre. 
 
Em perdonaran l’autoreferència: el meu llibre El desconcert de l’educació va ser 
publicat el 2000, amb notes preses els darrers anys noranta, quan de l’actual crisi 
ningú no en sabia res. Tot “anava bé”, llavors. Però els problemes educatius anaven 
creixent ràpidament, seguint els increments imparables del PIB, els pressupostos 
públics i el nivell de vida general. Pares i mestres ja es tiraven els plats pel cap, i la 
desconfiança escola i famílies avançava, galopant. EI 2003 vaig publicar Ben 
educats, quan els mal educats poblaven la Terra... I hi vaig escriure: “tenim 
problemes (educatius) perquè anem bé” (i, a les xerrades, solia fer aquell gest de 
fregar els dits polze i índex”. En aquelles èpoques, entre un terç i la meitat dels 
universitaris se saltaven les classes, i en moltes llicenciatures, la meitat dels 
matriculats ja no acabaven ni el primer curs. Les taxes de fracàs a la secundària i 
l’abandonament, creixien de manera alarmant. Els mitjans de comunicació, que fins 
llavors s’havien mostrat indiferents als afers escolars, a la segona meitat de la 
primera dècada del segle, van començar a fer alarmisme: l’assetjament escolar –el 
famós bullying–; les agressions de pares a mestres; els informes PISA... Tot, però, 
havia començat molt abans de la fatídica tardor de 2008, quan vam saber que tot 
aquell creixement econòmic s’havia construït sobre el fang i ara trontollava, per 
enfonsar-se. Només que haguéssim parat atenció a quines conseqüències tenia 
aquella bogeria econòmica en l’educació, ja hauríem pogut veure-la a venir, la crisi.  
 
Educar és posar en crisi 
 
Tanmateix, i de manera més general, val a dir que sembla impossible que algú 
pugui tenir veritable vocació d’educador sense estar disposat a posar en crisi el 
punt de partida. Vull dir que, com se sap, educar és conduir d’un lloc a un altre, és 

* Professor de Sociologia a la UAB i periodista. 
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voler canviar l’estat de les coses, civilitzar, culturitzar, sensibilitzar... en definitiva, fer 
un món millor. És per això que, en un sentit diferent del que abans discutia, 
l’educador sempre viu el present com l’expressió d’una crisi a causa de la 
insatisfacció que, en termes estrictament professionals –no parlo d’estats 
emocionals personals–, ha de viure de manera somàtica.  
Un educador que pensi que “la vida ja educa” –ho he sentit i llegit– i que a l’escola 
cal aprendre a ser feliç, és un conservador rematat, inhàbil per portar a terme la 
seva alta missió transformadora. La vida només ensenya allò que ja existeix, sense 
progrés. No: a l’escola no s’hi va a ser feliç, sinó a emprendre el dur camí de 
l’exigència per a la millora de la condició humana, per a seguir l’apassionant camí –
també dolorós, que és d’on ve la paraula “passió”– de la civilització. Un camí de 
felicitat, sí, però no pas banal, sinó entesa com a plenitud moral. No és estrany, 
doncs, que a totes les èpoques, els veritables educadors, hagin viscut el present 
com a manifestació d’una crisi que calia combatre.  
 
Les falses nostàlgies 
 
Ara bé, una cosa és la consciència de crisi que et fa mirar endavant, l’altra és la que 
fa mirar endarrere. Precisament, un dels grans obstacles per seguir endavant, ha 
estat aquesta mirada nostàlgica sobre el passat que també s’ha endut, 
lamentablement, els sectors més progressistes del món educatiu. Tothom s’ha 
posat a parlar de crisi de valors, que és una expressió que obliga a mirar el passat. 
Els qui parlen de “crisi de valors”, sempre parteixen d’un implícit nefast: que en 
algun moment, “abans”, aquests valors ara perduts, eren els que prevalien.  
 
Però aquest “abans”, mai no ha existit. De veritat que hi va haver uns temps on 
manava la tolerància? Quan? Abans o després de la Guerra Civil? Durant els 
quaranta anys de franquisme? I quan ha estat que el valor de l’esforç ha estat 
hegemònic? Quan no hi havia més remei que fer hores extra fins a l’extenuació per 
poder mantenir la família? Quan a les escoles prevalia el càstig físic per disciplinar 
els joves? No hi ha res que sigui una “crisi de valors”, causa dels nostres mals. En 
tot cas, expressem els nostres mals com en un malestar imprecís i confús que, per 
dir-ne d’alguna manera, anomenem “crisi de valors”. Un terme dramàticament 
confús que fa pensar que la solució la trobarem en l’adoctrinament d’aquests valors 
falsament perduts. L’educador afegeix, llavors, sentiment de frustració sobre 
frustració, perquè si la diagnosi és errònia, el remei acaba sent pitjor que la malaltia, 
i els esforços benintencionats esdevenen absolutament inútils. 
 
Som les crisis que tenim 
 
Naturalment, a ningú no li agrada viure temps d’estretors, com els actuals. Fins i tot, 
si es tracta de posar les coses al seu lloc, de no estirar més el braç que la màniga, 
de no malbaratar, tornar a la moderació, suposa un sacrifici. És com fer dieta 
després dels excessos i l’amenaça del sobrepès. O com tornar a la feina després 
de vacances. Però la realitat és tossuda, i després del creixement desmesurat, ara 
toca tornar el que vam gastar de més. I és cert que no és gens segur que paguin 
més els que més se n’havien beneficiat, i que paguen justos per pecadors... Però 
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els nous temps d’austeritat, que han vingut per quedar-se, ens canviaran els estils 
de vida i les prioritats. I ens exigiran noves virtuts. 
 
Des del punt de vista de l’educació, crec que tenim davant una extraordinària 
oportunitat per definir els nous estils que aquests temps requereixen, i crec, a més, 
que són estils que retornaran l’educació al lloc preeminent que sempre hauria hagut 
de tenir. Passat el mal humor del xoc inicial, l’estudi i la bona educació, tornaran a 
ser el motor del nostre progrés personal i col·lectiu. L’ascensor social es tornarà a 
posar en marxa, i qui hi posi més ganes, més ben parat en sortirà. A l’escola i al 
mestre se’ls exigirà molt més, però tornaran a ser respectats. En contra del que es 
diu, per bé que hi hagi restriccions de pressupostos, la qualitat de l’ensenyament 
millorarà, per la simple raó que les més grans expectatives que hi posaran les 
famílies, compensarà amb escreix les dificultats materials que hi pugui haver. 
 
Tot això no és cosa de quatre dies. Però tampoc de mil anys. Crec que en un 
termini més breu que no pensem, es començarà a notar aquest canvi, si no és que 
ja es pot certificar. A la universitat, respecte de l’actitud dels estudiants, el canvi en 
aquests dos anys, ja és una evidència.  
 
El futur a les mans 
 
Un dels vicis que ens ha deixat aquests anys de creixement fàcil ha estat la cessió 
de responsabilitats a l’administració. Hem arribat a creure que la qualitat de la 
sanitat o de l’ensenyament, era una qüestió exclusivament a mans de 
l’administració i dels seus pressupostos. I totes les investigacions que tenim a mà, 
demostren que no és així. Fins i tot, que països que han fet grans esforços 
inversors, no han millorat la qualitat. Com si la feina del professor o l’actitud dels 
alumnes i les seves famílies no fossin molt més determinants que tenir pissarres 
digitals o un ordinador per barba. Dit ras i curt: havíem encomanat la gestió del 
nostre futur al creixement esbojarrat. Un mal servent, a fe de déu. 
 
Ara, el futur torna a les nostres mans. I, és clar, en podem fer allò que vulguem. 
També el podem malbaratar, és clar. Per exemple, amb actituds derrotistes, 
llençant la tovallola davant les dificultats, amb rebequeries de criatura... Però el 
podem assumir amb responsabilitat, amb goig, sobretot amb passió, tornar a 
emergir de les cendres. I tot em fa pensar que aquest país no caurà en la misèria 
moral i que d’aquí cinc, deu anys, haurem donat a l’educació la dignitat social que 
ens cal. Hi confio plenament. 
 

Terrassa, març de 2012 
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Qui  llegirà  aquesta  farsa  d’una  
història  personal?                    
Algunes  consideracions  sobre  la  
poesia  de  Zoraida  Burgos  

Andreu Subirats Aleixandri * 
 

Resum: D’entre la generació d’escriptors nascuts abans de la Guerra Civil a Tortosa, hi 
destaquen tres noms: Manuel Pérez i Bonfill (1926), Gerard Vergés (1931) i Zoraida 
Burgos (1933). En aquest article intentem fer una aproximació a la poesia de Zoraida 
Burgos, tot proposant unes claus de lectura d’aquesta poetessa de les Terres de l’Ebre 
l’obra de la qual mereix una revisió i edició acurada que la situï al lloc que li pertoca en la 
literatura catalana. 
 
Paraules clau: Zoraida Burgos, poesia, literatura catalana, Tortosa, segle XX. 
Palabras clave: Zoraida Burgos, poesía, literatura catalana, Tortosa, siglo XX. 
Key words: Zoraida Burgos, poetry, Catalan literature, Tortosa, the 20th century. 
Mots clés: Zoraida Burgos, poésie, littérature catalane, Tortose, XXè siècle. 

 
 
 

La poesia de Zoraida Burgos és una gran desconeguda, no ja òbviament per a qui no 

l’ha llegida per culpa d’una minsa, gairebé nul·la difusió, sinó també per a aquells que 

l’han poguda llegir, que l’han seguit i que han estat amatents a la pràcticament 

clandestina aparició dels seus llibres. Desconec la poesia de Zoraida anterior al 1971, 

de fet, desconec fins i tot si n’escrivia. Tenim una notícia seva a l’Antologia de la 

poesia social catalana que Àngel Carmona va 

publicar el 1970; certament la paraula “social” 

campava llavors a son lloure entre la intelligenza del 

moment, però l’antologia de Carmona tenia una 

voluntat més exhaustiva que antològica i comença en 

un poeta tan poc susceptible de ser titllat de social 

com és Ramon Llull. Malgrat que el poema de Zoraida 

en l’esmentada antologia, que sí que té un caràcter 

marcadament social, ens pot fer pensar en una 

producció anterior a 1970 on es reflecteixin els anhels 

propis d’aquells moments, malgrat això, dic, la poesia que coneixem, que ens ha 

arribat o que podem trobar de Zoraida Burgos, s’allunya decididament d’uns postulats 

que van esgotar-se, en molts casos, pel seu propi pes; i ja des del llibre D’amors 
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d’enyors i d’altres coses, de 1971, enceta una proposta orginal i radicalment singular 

que l’hauria hagut de situar com una de les veus més destacades de la seva 

generació. Això, no ha estat així, i ens ha de saber greu i hauríem de ser-ne consciens 

per tal reposar aquest greuge inqüestionable. 

Per tal d’endisar-nos en el món poètic de Zoraida Burgos podem començar per 

identificar alguns trets bastants constants que apareixen en els seus poemes i que ens 

poden orientar en la nostra lectura. Intentaré de mostrar alguns d’aquests trets a partir 

del comentari de tres poemes que pertanyen al llibre Reflexos, publicat l’any 1989. I 

concretament a l’última sèrie titulada “Amb una brasa als dits”. El primer poema, que 

és també el primer de la sèrie, diu així: 

 

Endurides artèries desvetllen punxencs ritmes 

i els mots percudeixen la nit, sagetes vagaroses. 

La paraula creua a penes el paisatge nu,  

els poemes, barrats, onegen, espurnejants 

fosforescències, en lluïssor nocturna. 

Insectes al voltant dels llums, els símbols 

es buiden de sentit, guspires d’un instant. 

Sonoritats barroques modulen abstractes línies 

sense cap color. Vianant de solituds, jo, estrat immòbil. 

Inútil joc, absent tu, total silenci. 

 

La interrogació sobre el fet de l’escriptura és una constant en l’obra de Zoraida ja des 

dels seus primers llibres. Vida i escriptura, s’acaren i trenquen el silenci que sembla 

que s’hauria d’imposar en circumstàncies normals. Les endurides artèries són la vida, 

el cor cansat, i els mots que percudeixen la nit, aquests mots que malden per sortir del 

pensament, són l’escriptura; les sagetes vagaroses, són el temps que tot i sentir-se 
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amb parsimònia nocturnal, passa sempre i mai no s’atura. La paraula, els poemes, 

s’anuncien des del no-res, gairebé imperceptibles, presoners de la pensa: barrats. Fins 

i tot allò que suggereix, el símbol, es desprèn de la veracitat, i com una cal·ligrafia 

indexifrable, com insectes al voltant dels llums, se’ns apareix amb l’eternitat de 

l’instant: el boci de temps que ens lliga amb l’infinit. La 

sinestèsia del so barroc, és a dir, sinuós i excessiu, amb la 

mirada reposada de les abstractes línies sense cap color, 

encara situa més el fet en els límits de la realitat. Però no 

estem, encara, en un món oníric i irreal; apareix el “jo”, 

Vianant de solituds, que és un dels apòcrifs de Zoraida, 

n’hi ha molts més: il·lusori parany, el jo que no soc, l’exili 

sense veus, captaire defallent, només en són alguns que 

ens mostren aquest íntim interrogant, aquest joc de miralls 

que trobem molt sovint en la seua poesia. La dissolució del 

“jo” és una pràctica prou habitual en la poesia moderna, de Rimbaud a Pessoa o 

d’Emily Dickinson a Maria Mercè Marçal, el jo es desintegra. En la poesia de Zoraida hi 

conviuen primeres persones, veus apòcrifes. Són diferents veus d’una sola persona, 

les veus de la nostàlgia o l’ampolla del nàufrag: Qui llegirà aquesta farsa d’una història 

personal? De vegades aquesta veu en primera persona és un monòleg interior, d’altres 

un diàleg profund, una interpel·lació gairebé muda que denota un secret fecund, la 

soledat del poeta, l’impossible futur i la distància enlluernen el camí de retorn. Al final 

del poema, immediatament després d’haver-se’ns presentat el “jo”, apareix l’altre 

protagonista, “tu”, l’absent, aquell qui ha fet inútil el joc, la veu, el diàleg, el total silenci 

que demana poesia. No hi ha una altra via. Aquest joc, que apareix sovint en la poesia 

de Zoraida és la vida, l’experiència, l’amor, tot amb els seus guanys i pèrdues, amb 

trampes i enganys: sóc erroni espai, tan sols memòria. La presència d’aquest “tu”, 

l’altre, moltes vegades actua com a catalitzador del poema, obre escletxes i trenca 

somnis vítrics, diu la fragilitat de les relacions i l’enderroc de l’amor. Aquest “tu” és 

ocult i present a la vegada, és un “plena de seny”, un “llir entre cards”, un “oh foll amor” 

que actua com a veritable marca, l’endreça velada, integrada en la forma, el moll del 

poema. 

El segon poema que comentaré és aquest: 
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Convivència d’aigües, el meu paisatge. 

El vol de les gavines confon la superfície, espills 

de rogenques nuvolades ponents, riu amunt. 

Davallen els camins vers la planícia reverberant el sol.  

La lluna s’emmiralla, basses de nits salobres. 

El teu alè m’apropa la fragància dels grèvols odorants, 

aspre vent de dalt tallant entre el rocam esquerp. 

Els voltors vinclen el vol en mòbils espirals. 

Al fons el barranc, lluent silenci, els còdols. 

De les últimes cendres, foc vespral, un poema 

arrapa àvidament les més lleus engrunes de càlids epitelis. 

Metafòric redós, alquímia, l’escriptura. Humides oquedats, 

esclat, a l’alba, d’irreals colors i llavis líquids, 

demoren la immediata urgència d’atresorar imatges. 

 

Si el relacionem amb el poema que hem llegit i comentat anteriorment, de seguida ens 

adonem que la referència al propi fet d’escriure hi és present en tos dos. Actua com un 

lligam intrínsec que naix germinativament amb el llenguatge. Ara bé, el primer poema 

s’interrogava sobre la realitat i la validesa d’aquest llenguatge, aquest segon, se’n val 

directament per tal d’introduir i descriure un paisatge proper i interioritzat. De fet, 

aquest entorn, serà molt familiar, perquè és justament el paisatge de l’Ebre, el Delta i 

els Ports, els paisatges que Zoraida recrea amb més freqüència en la seva poesia, els 

que li són més pròxims i viscuts. Sovint, la bellesa i la contemplació d’aquest paisatge 

provoquen una mena de panteisme que sembla desintegrar l’individu en una mena de 

fusió còsmica. El joc literari rescata el joc de la vida i l’aiguabarreig, la convivència 

 quaderns de l’Ebre 



literatura/literadura: estudis 
 

 43  

quaderns de l’Ebre 

 

 

 

d’aigües, deixen el pla real, el llenguatge primari i el paisatge sentit, per tal d’esdevenir 

una experiència intel·lectual i estètica.  

Grans poetes que han parlat del paisatge, penso en Carner, en Machado o Robert 

Frost, per exemple, sempre ho han fet més amb una mirada reflexiva que descriptiva, i 

això mateix veiem en la poesia de Zoraida. El paisatge no és una excusa, sinó el 

començament d’una reflexió, un art trobat que ens du al record distorsionat o al diàleg 

amb l’ànima. Però, de sobte, apareix una altra vegada el catalitzador del poema, el 

“tu”, l’altre, la persona, aquesta plena de seny, oculta i present a la vegada: el teu alè 

m’apropa la fragància dels grèvols odorants, l’endreça que ens farà tornar al món dels 

sentits, a l’amor, a les carícies; càlids epitelis, que el poema “arrapa” en forma 

d’enderroc. Tot sembla real, cert, però el final del poema: esclat, a l’alba, d’irreals 

colors i llavis líquids, / demoren la immediata urgència d’atresorar imatges, ens 

anuncia l’entrada en un món paral·lel, l’univers dels somnis. Ho veurem en el següent 

poema, llegim-lo: 

 

Vespral epíleg m’ha estat donat, darreres ombres, 

original matèria d’opaques transparències, 

l’òpal duríssim d’innocents esclats d’un blau turquesa. 

Davallant per les dunes ovals d’un ignot paisatge 

s’obrí el trofeu en tèbia escletxa d’humitats molsoses. 

L’alfabet m’era aliè i jo ignorava els nous signes. 

Joc de miralls voltant un eix de dual simetria, 

invertida, la pròpia cal·ligrafia duplicava el gest 

i es desfeia l’espill en dehiscències aquoses. 

Bastírem clares platges a l’ombra de l’oracle, 

i a trenc d’alba, del batec joiós en fui exclosa. 
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Tot aquest poema, cap al final de la secció, cap al final del llibre, és la descripció d’un 

somni i de les seves imatges oníriques, que paradoxalment 

ens donen alguna clau de comprensió dels poemes 

anteriors. El món real, estava, ja feia estona, anticipant el 

món dels somnis. Hi ha una mena de desintegració 

personal, que la lectura d’aquest poema ens aporta, i és, 

en bona part, allò que està a l’arrel i a la tija de la poesia de 

Zoraida Burgos . Aquest Vespral epíleg, que enceta i és 

també una metàfora de tot el poema, ja se’ns anticipa al 

poema que em llegit abans “foc vespral”; i, l’”alfabet aliè”, 

no és una represa d’aquells “insectes-símbols buits de 

sentit” del primer poema que hem llegit? O, que podem dir de les dunes ovals d’un 

ignot paisatge? Cal recordar el llibre de narrativa de Zoraida aparegut el 1994, 

L’obsessió de le dunes, un premi de narrativa escrit amb prosa poètica? I, aquest 

trofeu que s’obre en tèbia escletxa d’humitats molsoses, no són ja en les humides 

oquedats i els llavis líquids del poema anterior? Els símbols que en el món real es 

“buidaven de sentit”, sembla que comencen a tenir-ne en les regions on regna Morfeu.  

D’altra banda, Zoraida Burgos és una escriptora que sense deixar-nos de mostrar, 

parlar i qüestionar el seu temps, ens parla, també obertament, d’aquells temes que 

sempre han trobat en la poesia la complicitat i la bellesa necessàries perquè les dones 

i els hòmens encara la necessitem. En la creació del poema, en l’aventura poètica 

personal, sempre hi ha alguna cosa de misteri i una altra de revelació. Al meu 

entendre, la poesia de Zoraida Burgos manifesta aquesta dualitat i l’eleva fins a una 

dimensió ètica i estètica que, desgraciadament cada vegada més, la gent, propera o 

llunyana, no sap, no vol o senzillament no la pot ja apreciar. 
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Zoraida Burgos (Tortosa 1933) ha exercit principalment de 
bibliotecària i ara es dedica a la restauració i a la traducció.  
Ha estat, durant molts anys, l’única veu femenina de la 
literatura de les Terres de l’Ebre i forma part –juntament amb 
Jesús Massip, Manuel Pérez Bonfill i Gerard Vergés, entre 
altres– de la generació de la postguerra catalana a Tortosa. 
Ha publicat una vintena de contes per a infants il·lustrats, 

primer l’any 1971 i posteriorment l’any 2008, però destaca sobretot com a poeta amb llibres 
com D’amors, d’enyors i d’altres coses (1971, Premi Màrius Torres 1970), Vespres (1978), 
Cicle de la nit (1982), Reflexos (1989) i Blaus (1993, Premi Guerau de Liost 1992). Ha 
aparegut en nombroses antologies de poesia catalana com Antologia de la poesia social 
catalana (1970), Antologia da novissima poesia catalana (1974), Les cinc branques: poesia 
femenina catalana (1975), L’escriptor de poesia (1991), Dels trobadors a la poesia actual 
(1992), Contemporànies (1999), etc., i en gairebé totes les antologies de poesia de les 
Terres de l’Ebre i altres llibres col·lectius: Mostra de poesia Tortosa 1980 (1981), Escrits del 
riu (1991), L’orgull de ser pocs (1993), Esgambi (1994), Vores de riu (1997), Terres, ponts, 
paisatges (2002), El brogit de l’Ebre (2003), Terres d’aigua (2004), Blanc sobre negre 
(2006), Lletres de casa (2009), Tren de Val de Zafán (2011), etc. Una bona part de la seua 
obra inèdita es troba dispersa en catàlegs d’exposicions d’artistes com Manolo Ripollés, 
Cinta Sabaté, Leonardo Escoda, etc. També ha publicat el llibre de narracions L’obsessió de 
les dunes (1994, Premi Josep Pin i Soler de narrativa 1993). És Sòcia d’Honor de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.  
Els tres poemes seus que publiquem corresponen a la primera part del llibre inèdit Absolc el 
temps. 
 
 
 

 
Andreu Subirats Aleixandri (Tortosa, 1968), viu a 
Barcelona, on treballa de professor en un institut de 
secundària i ensenya a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu.  
Ha publicat dos llibres de poesia: L’ull entorn (2006) i Galtes 
de perdiu (2012). La resta de la seua la trobem en diverses 
antologies i llibres col·lectius com L’illa dels bous (1989), 
L’orgull de ser pocs (1993), Vores de riu (1997), Terres, 
ponts, paisatges (2002), Terres d’aigua (2004), Bouesia 
2006, Bouesia 2007, El riu que parla (2008), Lletres de casa 
(2009), L’arbreda ebrenca (2010), Ningú no ens representa. 
Poetes Emprenyats (2011), Tren de Val de Zafán (2011) o 

Poesia a la frontera (2011), així com al llibre d’artista Traç Pi (amb Pau Alemany, 1999) i en 
algunes revistes i catàlegs. L’any 2010 va aparèixer la seua traducció de Les Balades, de 
François Villon, obra que li valgué el premi Mots Passants 2011 de la UAB a la millor 
traducció literària del francès. Durant molts anys, però, la seua obra poètica ens ha estat 
donada a conèixer, sobretot, a través dels seus recitals, sovint acompanyat de músics amb 
qui ha sabut generar una complicitat molt singular.  
Destaca també com a exquisit crític literari, tal com ho demostra el comentari de la poesia 
de Zoraida Burgos, que publiquem en aquest número, o la seua contribució en Carrers de 
frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana (2007). 
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Absolc  el  temps  
 

 
 

Variacions harmòniques 

 

No es detura el fluir de la tinta. 

Constant i canviable el text, 

l’estructura mínima, repetida, 

permanent, 

sorgida del no-res, d’un punt que es fa obsessiu, 

que es construeix, lentament, i se subratlla,  

com variacions harmòniques. 

Repetició d’elements, de mutacions causades per la força del vent, 

del propi somni. 

Infinites versions d’una única idea 

obstinadament precisa i insistent. 
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Fulls en blanc 

 

No em queden fulls en blanc. 

Sobre la taula una ploma d’au, tintes, 

fulls esborrats, atapeïts de paraules, 

pressupostos i xifres, alfabets il·legibles, 

palimsests, subratllats, sobreescrits, ratlladures, 

escrits al marge, mots repetits, tatxats. 

Ja no em resten espais? 

Sencera, plena, és la lluna 

una pàgina en blanc, sense cap signe. 

La fulla de l’arbre, groga, caduca, 

atansa nervadures on posar-hi un punt. 

No hi ha excusa, he guixat amb carbó 

l’el·lipse lluenta de cent còdols. 
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Assaig 

 

Potser és un gos, un gos que sento inquiet 

o els ocells errats sobre la vinya groga. 

No hi ha portes obertes. Fa fred 

i els blaus mediterranis queden lluny. 

I queden lluny les veus. 

Fora del temps i de l’espai, què sóc? 

És tan sols un assaig? 

El cel és blau, fa vent  

i l’herba encara és verda. 

Encara sóc. 

 
 

 
Zoraida Burgos
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El  problema  del  creixement  
econòmic  

Emili Llorente * 
 

Resum: Una de les qüestions més reiteradament estudiades per la ciència econòmica 
ha estat l’anàlisi del creixement econòmic, l’estudi dels factors i les condicions que el fan 
possible i la recerca d’un model vàlid que dilucide les claus que l’originen. En el darrers 
cinquanta anys, diversos estudiosos, des de diferents tendències de pensament, han 
proposat alguns models explicatius que tot i aproximar-se al fenomen del creixement no 
arriben a explicar-lo de forma satisfactòria, ni tampoc a abastar-lo en tota la seua 
complexitat. 

Paraules clau: models del creixement econòmic, crítica dels models, catalitzadors del 
creixement. 
Palabras clave: modelos del crecimiento económico, crítica de los modelos, 
catalizadores del crecimiento.  
Key words: economic growth models, critical analysis of the models, growth catalysts. 
Mots clés: modèles de croissance économique, critique des modèles, catalyseur de 
croissance. 

 
 

 
El creixement econòmic ha estat, i és, un dels esdeveniments moderns més estudiats 
en les ciències socials. Des d’Adam Smith fins als nous economistes americans, els 
científics han donat una sèrie d’explicacions per entendre les fonts del creixement.  
 
La comprovació que diferents regions del món experimenten diferents graus de 
creixement –fins i tot de decreixement en alguns casos–, ha suscitat la il·lusió de 
trobar l’element clau, la pedra filosofal, que garanteixi que la societat es troba en el 
camí correcte, aquell que el portarà a més graus de benestar. Aquesta recerca ha fet 
que sigui un objectiu científic de primer ordre esbrinar un model que expliqui primer 
perquè un país creix, i en segon lloc quins són els mecanismes fonamentals per 
garantir el camí correcte cap al creixement. La recerca científica ha donat en els dos 
darrers segles algunes explicacions força plausibles de les causes del creixement 
econòmic. Però continua sent un problema la dilucidació d’un model que doni totes les 
explicacions sense haver de parlar de miracle econòmic.  
 
El model neoclàssic 
Solow (1956) planteja un model de creixement basat en la funció 
de producció, on fa dependre el producte agregat dels factors 
capital i treball i de l’estat de la tecnologia i del capital humà. Amb 
l’adopció d’una equació Coob-Douglas amb rendiments a escala 
constants, obtenim una renda a llarg termini que serà en equilibri 
amb un estat estacionari degut als rendiments decreixents dels 
capital. Aquest formalisme i l’entusiasme intel·lectual que provocà 
en la comunitat científica el duran al premi Nobel l’any 1987. 
 
El model és atractiu però l’evidència el traeix. Solow comprova que 
es va produint creixement superior al que correspon a l’aportació 

Rober Solow (1924), 
premi Nobel d’Economia 
1987. 
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dels factors, i ha de fer intervenir com a variable exògena el progrés tècnic a fi de fer-lo 
protagonista del plus de creixement real. Allò que no pot aportar el model ho aporta el 
progrés tècnic.  
 
Amb el model de Solow tornem a qualificar la ciència econòmica de ciència trista, 
pessimista, tal com es va fer amb les teories de Malthus el segle XIX. Tenim en l’horitzó 
l’estancament econòmic. Malgrat tot la contrastació empírica no supera les conclusions 
de forma fefaent. És ben cert que les estadístiques informen sobre els diferents graus 
de creixement de totes les nacions, que trenca, si més no a curt termini, les profecies 
de l’escassetat permanent. El creixement econòmic, sigui pel progrés tècnic, sigui pels 
factors productius efectius de les funcions de producció reals, és un fet i no sembla 
que tingui aturador.  
 
Repàs a les etapes del creixement de Rostow 
Rostow (1960) ens parla de cinc etapes del creixement: 1) La societat tradicional, 2) La 
creació de les condicions prèvies necessàries per a l’envol (take-off), 3) L’envol, 4) La 
marxa cap a la maduresa i 5) L’era del consum de masses.  

La societat tradicional és aquella en què el nivell de producció per 
càpita assolible és limitat. La següent etapa, la creació de les 
condicions prèvies a l’envol, és el temps en què la societat 
tradicional es transforma en una societat que pot explotar els 
fruits de la ciència moderna, l’etapa en què una societat es 
prepara, o és preparada per forces exteriors, per a un creixement 
continu. Una de les característiques decisives d’aquesta etapa de 
transició cap a l’envol, segons Rostow, és sovint política, on una 
de les condicions necessàries per a l’envol és la construcció d’un 

veritable Estat nacional centralitzat. Ha d’haver també un canvi 
d’actitud cap a la ciència fonamental i aplicada, cap a la 
introducció de canvis en les tècniques productives, cap a 

l’assumpció de riscos i cap a les condicions i mètodes de treball. Tot això ha d’anar 
acompanyat d’una millora substancial de la productivitat agrícola i la formació d’un 
capital social fix (entre altres coses un mínim sistema ferroviari). Cal també l’aparició 
d’una nova elit, d’uns nous líders, que ha d’assumir l’autoritat social i política de 
l’antiga elit de terratinents.  

L’Estat ha de ser capaç d’organitzar el país de tal manera que es desenvolupin mercats 
comercials unificats; ha de crear i mantenir un sistema impositiu i fiscal que assigni als recursos 
una finalitat moderna,... és una responsabilitat ineludible de l’Estat assegurar-se que es va 
formant l’estoc de capital social fix necessari per a l’envol. Rostow (1960: 85). 

La tercera etapa, la de l’envol és, en paraules de Rostow (1960: 61): 

“la gran línia divisòria en la vida de les societats modernes, ..., l’interval en què es vencen els 
vells obstacles i resistències al creixement continu. Les forces que contribueixen al creixement 
econòmic,..., s’expandeixen i arriben a dominar la societat. El creixement es converteix en 
quelcom normal. L’interès compost comença a formar part dels seus hàbits i de la seva 
estructura institucional.” (p. 61) 

La durada d’aquesta etapa és, segons Rostow, de vint anys. Els grans canvis en el 
sistema de producció agrícola, així com l’augment de la taxa efectiva d’inversió, fins 
arribar al deu per cent, i l’aparició dels sectors manufacturers amb un ràpid creixement 
provoquen canvis tant en l’estructura econòmica com en l’estructura social i política de 
la societat, de tal manera que a partir d’aleshores es pot mantenir una taxa de 
creixement contínua.  

Walt Whitman Rostow 
(1916-2003). 
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La quarta etapa, la de la marxa cap a la maduresa, xifrada en un període d’uns 
quaranta anys, és caracteritzada per l’aplicació eficaç per part de la societat de la 
gamma de tecnologies modernes a la major part dels recursos. A mesura que conclou 
l’etapa de la maduresa augmenta la població urbana, els salaris reals dels treballadors 
i la seva qualificació professional. Pel que fa als líders els descriu com “directiu 
professional eficient d’una maquinària extraordinàriament burocratitzada i 
diferenciada”. En aquesta etapa s’han adquirit els coneixements tecnològics i 
empresarials necessaris per produir, si no tot, qualsevol cosa que es vulgui produir. 

La cinquena etapa és la del consum de masses. Els sectors líders passen a ser els 
béns de consum durador i els serveis, on reina l’automòbil produït en sèrie. Ara no és 
simplement l’augment de la població urbana, sinó també l’augment extraordinari del 
treball en oficines i treball qualificat. Apareix també l’estat del benestar. 

Es podria albirar una etapa més enllà del consum, de la qual poca cosa ens pot dir 
Rostow, ja que seria una etapa que es viu ara en uns pocs països del món. 

 
La queixa de Solow 
En la traducció castellana de la tercera edició del llibre de Rostow, hi ha un afegit amb 
el títol de Coda: Reflexions sobre la situació del debat en 1990 on apareix el comentari 
de Solow en una reunió a Constanza el 1960 on expressa: 
 
Qualsevol model pensat per descriure la conducta d’un sistema econòmic al llarg del temps 
comprèn, generalment, tres importants components: les normes de conducta, els paràmetres i 
les condicions inicials. (pàg. 314) 
 
En primer lloc, hem de deixar clar quin era la tasca de la teoria econòmica: era simplificar. No 
serviria de res criticar els autors dels models perquè les seves teories no reflectien tota la 
riquesa de la realitat... Un model era una descripció abstracta i simplificada d’algun aspecte de 
la realitat. L’art de la teoria econòmica era recollir un o més aspectes estratègics del creixement 
econòmic i descobrir una conclusió imprevista anteriorment. (pàg. 318) 
 
I es queixava que Rostow no havia presentat una teoria de l’envol tal com es fa amb 
les de la ciència física, que eren per als economistes el substitut primitiu de les lleis 
generals de la naturalesa en la física. Les crítiques de Solow van fer un cert forat en la 
moral de Rostow, ja que acaba dedicant unes planes a parlar de cinc atributs de la 
dinàmica no lineal del món físic que són compartits amb la visió del creixement 
econòmic plasmat en el seu llibre de “les etapes del creixement”.  
 
L’aportació de North 
North (1981) dóna algunes claus del creixement econòmic. North classifica la història 
econòmica en dues fases: Primera Revolució Econòmica i Segona Revolució 

Econòmica. La Primera arrencaria ara fa deu mil anys amb els inicis 
de l’agricultura sedentària, i la segona es produirà després de la 
Revolució Industrial, cap a la segona meitat del segle XIX. Explica 
que per entendre la història econòmica cal una teoria de l’Estat i una 
teoria dels drets de propietat. És l’Estat qui especifica els drets de 
propietat, és el responsable de l’eficiència d’aquesta estructura i en 
fi és el causant dels canvis de benestar en el temps. Fa la diferència 
entre Revolució Industrial (RI) i Segona Revolució Econòmica 
(SRE). La RI ocorre entre 1750 i 1830, i va produir aquests canvis:  
 

1) Un creixement demogràfic sense precedents.  
2) El món occidental assolí un nivell de vida sense igual en 
qualsevol temps passat.  

Douglass North 
(1920), premi Nobel 
d’Economia 1993. 
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3) L’agricultura deixà de ser l’activitat econòmica predominant en el món occidental. 
Aquest canvi va ser degut a un augment grandiós de la productivitat agrícola.  
4) El món occidental es convertí en una societat urbana.  
5) El canvi tecnològic es convertí en norma.  
 
Segons North, la RI no significa una ruptura amb el passat, sinó que és l’evolució d’un 
conjunt de fets anteriors, ja que els esdeveniments tecnològics del període van ser 
independents del desenvolupament de les ciències bàsiques. En canvi els passos per 
assolir la SRE són:  
 
1) Aparició i formalització de les disciplines científiques.  
2) Intercanvi intel·lectual entre els científics i els inventors, alta taxa de rendiment 
social dels increments en el coneixement bàsic, creixement de la despesa pública i 
privada en la investigació essencial, presa de consciència generalitzada de la creixent 
rellevància de la ciència en les invencions, increment d’inversió en capital humà. 
Aparició de indústria de la invenció.  
3) Evolució dels drets de propietat per elevar la taxa privada de rendiment i aproximar-
la a la taxa social. Mentre la taxa privada de rendiment s’ha elevat a través de la millor 
especificació dels drets de propietat sobre la innovació i la invenció, el govern finança 
bona part de la investigació bàsica que té lloc en les universitats, la qual cosa reflecteix 
la creixent presa de consciència pública de l’elevada taxa de rendiment social dels 
avenços científics.  
 
Aquests canvis en l’estructura de les economies occidentals demanen un millor 
coneixement de l’estat de la qüestió: 
 
S’han donat contribucions importants i el nostre coneixement és avui millor, però no disposem 
d’una descripció completa; i degut a les diferències ideològiques i a la compartimentació de les 
disciplines acadèmiques, trobem a faltar encara un enfocament integrat d’aquesta 
transformació estructural. 
 
L’economia neoclàssica ha desenvolupat en profunditat les implicacions d’aquesta revolució 
sobre la productivitat en un context de costos de transacció nuls i només molt recentment ha 
explorat els costos de transacció positius en l’organització econòmica. Però ha fracassat en 
establir les conseqüències ideològiques i, per tant, només ofereix una teoria superficial del 
procés polític. North (1981: 209) 
 
En la intervenció feta per la recollida del premi Nobel, North (1993: 1) insisteix en la 
importància de les institucions per al desenvolupament econòmic:  
 
La teoria neoclàssica és senzillament una eina inadequada per a analitzar i prescriure 
polítiques que porten al desenvolupament. Té a veure amb el funcionament dels mercats, no 
amb com els mercats es desenvolupen. [...] En l’anàlisi de l’evolució econòmica al llarg del 
temps contenien dues suposicions errònies: una que les institucions no importen i dues que el 
temps no importa. 
 
La postura de North destaca per haver dubtat que el paradigma neoclàssic sigui útil 
per explicar el desenvolupament econòmic, ja que troba a faltar les institucions i la 
ideologia en l’anàlisi. Per a ell és més important l’eficiència adaptativa de les 
institucions que l’eficiència assignativa. Per tant calen estructures institucionals 
flexibles que puguin sobreviure als xocs socials en el temps. Però això no és tan fàcil, 
segons North (1993: 8): 
 
Nosaltres no sabem com crear eficiència adaptativa en el curt termini. 
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El model de Romer 
D’entre tots els models de creixement hereus d’Solow, potser el més atractiu és el 
model presentat per Romer (1990). La importància del model és que el canvi 
tecnològic, a diferència de Solow, és considerat endogen. Està basat en tres 
premisses: 1) el canvi tecnològic és el cor del creixement econòmic; 2) el canvi 
tecnològic apareix en gran part a causa de les accions deliberades fetes per la gent en 
resposta als incentius del mercat (canvi tecnològic endogen); i 3) les idees en el 
procés productiu són inherentment diferents d’altres béns econòmics, i poden ser 
usades una i altra vegada sense cost addicional. 
 
Diferencia entre idees (o dissenys) i capital humà. El capital humà és rival i excloent. 
Així el capital humà pot ser privadament proveït i comerciat en mercats competitius. 
Per contra, la idea  és no rival perquè és independent d’un objecte físic. Pot ser 
copiada i usada en tantes activitats diferents com es desitgi. 
 
El model formal de l’economia té tres sectors. El sector recerca usa 
capital humà i l’existència de l’estoc de coneixement per produir nou 
coneixement. Específicament, produeix dissenys per a nous 
productes duradors. Un sector de béns intermedis usa els dissenys 
del sector recerca juntament amb el producte estalviat (forgone 
output) per produir el gran nombre de productes duradors que són 
disponibles per a l’ús en producció de béns finals en qualsevol 
moment. Un sector de béns finals usa treball, capital humà i un 
conjunt de productes duradors que són disponibles per produir el 
producte final. El producte pot ser consumit o bé estalviat com nou 
capital. 
 
El sector recerca en aquest model mostra rendiments creixents; una duplicació alhora 
del capital humà i de l’estoc de coneixement porta a un increment del producte 
marginal de capital humà en recerca. I entre les conclusions més importants tenim:  
 
1) La taxa de canvi tecnològic és sensible a la taxa d’interès.  
2) En absència de polítiques factibles que puguin eliminar la divergència entre 
rendiments socials i privats en la recerca, una política de segon òptim seria 
subvencionar l’acumulació de capital humà total.  
3) L’economia que disposi d’un estoc total de capital humà més gran experimentarà un 
creixement més gran.  
4) Baixos nivells de capital humà poden ajudar a explicar perquè el creixement no és 
observat en economies subdesenvolupades.  
5) Una economia menys desenvolupada amb una gran quantitat de població pot 
beneficiar-se de la integració econòmica amb la resta del món. 
 
En aquest model es destaca la gran importància que té per al creixement el capital 
humà dedicat a recerca. La producció d’idees per fer millor les coses és l’origen del 
nou creixement. Així com les persones, fins i tot les dedicades a recerca tenen una 
caducitat, les idees romanen a la societat i són usades per les generacions futures. 
Aquesta acumulació d’idees que serveixen per resoldre els problemes passats i per 
millorar les solucions dels problemes actuals són el motor del creixement. Què dóna 
per suposat el model? Tot un conjunt d’institucions i organitzacions que respecten el 
mercat i reforcen els drets de propietat respecte a les coses produïdes i un Estat 
potent per promoure la ciència bàsica. És donar molt per suposat. En paraules del 
mateix Romer (2001: 10): 
 
La nova teoria del creixement descriu on podem arribar, però diu de manera molt clara que si 
no disposes de les institucions adequades no s’arribarà. 

Paul Romer (1955).  

de Solow
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Una mica més de química, si us plau 
Els models emprats per explicar el creixement econòmic en els darreres dècades 
s’han basat en dues tendències de pensament: el model neoclàssic i 
l’institucionalisme. Si ens basem en el primer model, tenim l’avantatge de la potència 
de càlcul a partir de les equacions emprades. El gran defecte és deixar de banda els 
elements que són considerats claus per l’altra escola: les institucions i la ideologia. És 
a dir s’han basat en un intent d’explicar les variacions en l’economia com fan els físics 
a l’hora d’explicar els fenòmens de la natura (Solow, Romer). Darrera la teoria 
econòmica tenim els grans desenvolupaments economètrics i l’ajuda dels potents 
programaris. Com sempre, la dificultat es troba en les instruccions inicials. La gran 
varietat de respostes que és capaç de donar l’element humà a les diverses situacions 
en què es troba dificulten enormement la certesa de les prediccions. Pel que fa a 
l’escola institucionalista (North), les claus del canvi i del creixement són, al meu parer, 
força ben tractades i expliquen gran part de l’evolució de l’economia en els darrers 
temps. Cal no obstant una modelització. 
 
Els darrers intents per part de les institucions com el Banc Mundial i el FMI d’assolir en 
determinats llocs del món més alts nivells de benestar, basats en les teories del 
creixement, va portar a unes determinades receptes a aplicar a països en vies de 
desenvolupament durant la dècada dels 90, amb uns ingredients comuns pel que fa al 
comportament dels seus governs, arribant a l’anomenat Consens de Washington. Els 
resultats obtinguts van donar per a molta literatura, ja que han estat molt variats i 
dispersos, i han portat a conclusions d’un cert calat pel que fa al nostre estat del 
coneixement:  
 
La dècada dels 90 ens ha deixat moltes lliçons. La més important, potser, és que el nostre 
coneixement és extremadament incomplet. Aquest fet invita a la humilitat en la manera en què 
es donen receptes de política econòmica, a més reconeixement de què un sistema econòmic 
pot no sempre respondre com s’ha predit, i a més rigor econòmic en la formulació de receptes 
de política econòmica. Zagha (2006: 9). 
 
Si hi ha voluntat de poder aplicar els resultats de les investigacions dels models de 
creixement, cal tenir present que són models incomplets, que cal afegir altres variables 
en el sistema que poden tenir, el temps ho dirà, un paper clau per evitar alguns 
fracassos en les previsions. 
 
El catalitzador 
Segons el diccionari catalitzador és una substància (compost o element) capaç 
d’accelerar (catalitzador positiu) o retardar (catalitzador negatiu o inhibidor) una 
reacció química, romanent ell mateix inalterat (no es consumeix durant la reacció). 
Aquest procés s’anomena catàlisi. Els catalitzadors no alteren el balanç energètic final 
de la reacció química, sinó que solament permeten que s’assoleixi l’equilibri amb major 
o menor velocitat. En el món natural hi ha catalitzadors biològics o biocatalitzadors, els 
més importants són els enzims, de naturalesa proteica. 

A partir d’aquest concepte, podem tractar el concepte del creixement com l’aparició de 
catalitzadors en la funció de producció agregada, amb la possibilitat d’introduir, 
juntament amb els factors de producció, els catalitzadors. No és el mateix una funció 
de producció amb inputs que s’esgoten en el procés que la funció de producció amb 
l’existència d’aquests elements; així com la importància dels catalitzadors que 
acceleren la velocitat de la reacció, amb la conseqüència sabuda en el creixement per 
la fórmula de l’interès compost. 

Quins són els catalitzadors que intervenen en la funció de producció agregada de 
l’economia? Han variat en el temps els catalitzadors econòmics? Aquí haurem de fer 
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una classificació de catalitzadors en funció del seu paper. Poden haver funcions de 
producció amb catalitzadors positius o també amb catalitzadors inhibidors, tal com es 
demostra en les estadístiques econòmiques. 

La llista de possibles catalitzadors és, en principi, extensa, i haurem d’aprofitar la 
literatura de les darreres dècades per anar introduint cada un en el seu lloc. El 
catalitzadors que són importants en la funció de producció agregada serien aquells 
que troba a faltar North en la seva crítica a l’economia neoclàssica: les institucions i les 
organitzacions. Una identificació dels catalitzadors que acceleren el creixement i amb 
quin efecte quantitatiu ho fan, ajudarien a una millor comptabilització del creixement i 
també a una millor ajuda a l’hora de decidir les polítiques econòmiques a acordar amb 
els països en desenvolupament per part de les institucions mundials. 

La tasca a fer per tant seria començar a introduir en la història econòmica la 
quantificació de les normes i les institucions presents en cada moment per poder 
valorar els seus efectes en els canvis històrics i mesurar el seu grau de significació en 
l’evolució econòmica. A diferència del model de Romer, on hi ha la introducció en la 
funció de producció d’un element que no s’esgota (l’estat del coneixement), la proposta 
és fer entrar en la funció de producció elements que essent universals en totes les 
economies (institucions, organitzacions, béns públics, grau d’informació del mercat), 
no són a l’abast de tots els països, i a cada factor catalitzador assignar-li un pes per 
poder fer ús de les comparacions del creixement de les nacions, tenint en compte 
aquests valors. Hem de pensar que si no s’ha produït el mateix creixement en països 
del sud-est asiàtic i de l’Àfrica en els darrers cinquanta anys no és simplement per 
raons de taxa d’estalvi o de creixement de la població. En paraules de North (1993: 3) 

Si el marc institucional premia la pirateria aleshores les organitzacions pirates apareixeran; i si 
el marc institucional premia l’activitat productiva aleshores les organitzacions –empreses– 
apareixeran per engegar activitats productives. 

I a més aquesta funció ens permetria començar a pensar en anàlisi del creixement 
regional, en funció també de paràmetres amb diferents valors per a cada catalitzador. 
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Normes  de  publicació  
 
 
1. Les col·laboracions a la revista podran versar sobre qualsevol tema humanísticocientífic. La 
idoneïtat de la publicació serà decidida pel consell de redacció. 
 
2. L’original es presentarà en paper DIN A4 i en suport informàtic (guardat en format RTF). Els 
articles es presentaran en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat d’espai i mig. 
No podran tindre una extensió superior als sis folis. 
 
3. Els articles i col·laboracions es podran presentar en català, castellà, anglès i francès, i seran 
sotmesos a una correcció lingüística per part de la redacció. Recomanem l’ús no sexista del 
llenguatge en els textos. 
 
4. Els articles aniran encapçalats d’un resum d’unes 100 paraules, aproximadament, i les 
paraules clau que sintetitzen els principals conceptes exposats. La revista publicarà aquest 
resum i paraules clau en català, castellà, anglès i francès. Al final del text constaran les dades 
personals que l’autor/a crega convenients –nom, càrrec, línia d’investigació actual, correu 
electrònic, etc. 
 
5. Els articles es clouran amb un apèndix bibliogràfic, si convé. La bibliografia es disposarà en 
ordre alfabètic d’autors i, per a un mateix autor, per ordre cronològic de publicació. En cas que 
hi haja diverses publicacions el mateix any, s’indexaran mitjançant referències alfabètiques (ex. 
2001a; 2001b, etc.). Les referències bibliogràfiques que apareguen a l’apartat Bibliografia 
només seran les citades en el text. Aquestes citacions es faran amb els cognoms dels autors o 
autores i l’any: 
 
... segons Alanyà (2003) ... 
... Almuni i Villabí (2007) van assenyalar ... 
... Cervera et al. (1999) indicaren ... 
 
6. Les notes han de ser les mínimes possibles i suficientment concises per poder ser inserides 
a peu de pàgina. 
 
7. Les referències bibliogràfiques seguiran els models següents: 
 
Articles en revistes 
 
Almuni Balada, Victòria; Villabí Prades, Mar (2007): «Passegem el patrimoni urbà. Una 
proposta de recorregut per conèixer millor el nostre poble». Lo Senienc, 4: 30-48. 
 
Llibres 
 
Juan Arbó, Sebastià (1965): Narracions del Delta. Selecta. Barcelona. 
 
Capítols de llibres 
 
Alanyà i Roig, Josep (2003): «Jocs infantils de xiquets i noies», a Etnografia de la 
Terra Alta. Projecte per a la recerca etnoantropològica. Consell Comarcal de la Terra Alta, 
Gandesa, 273-280. 
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