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Escolaritat	i	realitat	
 

Moltes vegades s’ha acusat l’escola de no preparar els alumnes per a enfrontar-se a la 

realitat. L’ensenyament, diuen, és anacrònic en la forma i en els continguts, no s’ajusta 

al món real i, en definitiva, això cal remarcar-ho, no respon a les necessitats de la 

societat. Però quina és la realitat d’esta societat? Com funciona realment? No cal 

aprofundir molt per comprovar que vivim en una societat totalment quantificada, on de 

soca-rel es valora i es valida numèricament: tot ha de mesurar-se, pesar-se, rendir, 

produir, capitalitzar-se, de tot es fa balanç i se n’extrau una dada estadística; i si no és 

així, es considera negatiu, que va malament, que no funciona, que cal canviar-ho.  

 

Ara, en nom d’unes suposades bondats pedagògiques es vol tornar a eliminar la nota 

numèrica i canviar la nomenclatura de les avaluacions. La brigada pedagògica de torn 

ja prepara la innovació i al professorat, inerme, només li resta aplicar-la. Un altre canvi! 

Es vol aconseguir una notació neutralment justa —canviant senzillament números per 

paraules—, diluir el nombre en uns conceptes aleatoris. Això, si tant parlem de la 

realitat, no s’ajusta a la dinàmica quotidiana del món real. Al principi de l’aplicació de 

l’ESO ja se’n va fer l’assaig i, perdoneu la ironia fàcil, no es va progressar 

adequadament i es va tornar al guarisme. Ara, passats els anys, es vol tornar a 

intentar-ho amb la pretensió de millorar el sistema. Tal vegada no és suficient i el 

problema és tot un altre. 

 

De poc servirà un canvi nominal que, d’altra banda, el nostre alumnat de secundària, 

molt hàbil a trobar els angles morts del sistema, sabrà traduir ràpidament i en traurà a 

l’instant totes les seues febleses i contradiccions per al seu profit acadèmic, en 

detriment del rigor d’una avaluació realment efectiva. 
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Tornem a la realitat. Què cal canviar? No un aspecte concret —això no resol el 

problema—, sinó el fonament. I este fonament, més enllà de les notacions avaluadores 

i en contra del que es va prometre fa tants anys, ha resultat inalterable i fins i tot s’ha 

agreujat.  

 

La ràtio oficial per al present curs és de 25 alumnes per aula en l’escola ordinària i de 

22 alumnes en la d’alta complexitat. Fa molts anys, en els inicis de l’ESO, davant dels 

dubtes fundats sobre el nou sistema, es va assegurar que a poc a poc disminuiria la 

ràtio d’alumnes per aula i no ha estat així. Ben al contrari, en alguns casos ha 

augmentat i quan no ha estat així ha crescut la complexitat del nostre alumnat, d’acord 

amb la dinàmica dels nous temps. A més a més, en els darrers anys, l’arribada 

massiva de nois i noies d’altres cultures encara ha incidit més en la diversitat de les 

aules, ja prou sobrecarregades. I malgrat tot això, cal dir que s’ha reeixit en una bona 

integració de l’alumnat nouvingut. La ràtio, però, no s’ha mogut i en certs moments ha 

augmentat.  

Al capdavall i ben mirat, gairebé es podria aventurar que, tant el sistema actual com 

este que es vol implantar, funcionarien millor si realment la relació aula-alumnat fos 

més equilibrada. Això és necessari fer-ho tot contemplant i valorant l’actual dificultat 

d’acompassar l’ensenyament amb els canvis frenètics de la societat, però alhora 

també la necessitat dels nostres alumnes de disposar d’uns referents consistents i 

flexibles —però no fugissers— per a fonamentar de forma ferma i de manera efectiva 

la seua personalitat. No cal més, ni menys. 
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El	Balneari	de	Porcar	
	

Cristina Favà Bel 
Professora d’Història. 

 
Resum: El present article resumeix la història del Balneari de Porcar, des dels seus inicis 
fins avui dia. Aquest recorregut per la història del balneari ens proporciona, al mateix 
temps, una crònica de la ciutat de Tortosa, tant dels anys durant els quals l’establiment 
va estar en actiu, com de les darreres dècades en les quals, gran part de l’espai, ha estat 
víctima de l’oblit. 
 
Paraules clau: balnearis, aigües termals, Balneari de Porcar, història, Tortosa. 
Palabras clave: balnearios, aguas termales, Balneario de Porcar, historia, Tortosa. 
Key words: spa, thermal springs, Porcar health resort, history, Tortosa. 
Mots clef: station thermale, eaux termales, Station Thermale du Porcar, histoire, Tortosa. 

 

 

 
Vista del Balneari de Porcar. Font: Montserrat i Mir (1890). 

 
 
El tractament de les malalties mitjançant aigües termals i medicinals era una pràctica 

ja força coneguda a l’antiguitat. Amb el pas dels segles i els canvis experimentats per 

les societats europees, aquesta pràctica caigué en desús.  

 

Al segle XIX, amb el creixement de les ciutats com a conseqüència del procés 

d’industrialització, augmenta la insalubritat dels habitatges i de les condicions de vida, i 

els corrents científics del moment comencen a relacionar la manca d’higiene amb 

l’aparició de nombroses malalties. Surt així un nou corrent de pensament, l’higienisme, 

que influirà en la medicina, l’arquitectura i l’urbanisme.  
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Els preceptes higiènics i els avenços científics i tecnològics canvien la mentalitat de la 

societat europea, i l’ús de l’aigua per a la higiene personal, quelcom tan comú avui dia, 

comença a establir-se com a pràctica diària. Al mateix temps, es produeix un 

ressorgiment de la hidroteràpia que, a finals del segle XIX i principis del XX, assolirà el 

seu període més àlgid. 

 

A l’Estat espanyol les cases de banys o “banys” són els antecedents dels balnearis 

contemporanis. Inicialment, solien estar situades en masies o cases de pagès, 

aprofitant l’existència d’algun brollador d’aigua termal o bé considerada com a 

mineromedicinal. Els usuaris de les cases de banys bevien les aigües 

mineromedicinals al mateix temps que “prenien els banys”. Les cases de banys 

comptaven amb un espai amb banyeres de fusta, mosaic o rajola, anomenades “piles”. 

Amb el temps, els propietaris van començar a embotellar aquestes aigües i fer-ne 

negoci.  

 

Amb Ferran VII (1784-1833), es produeix un fort impuls del termalisme, ja que el 

monarca, per indicació dels seus metges, prenia amb freqüència aigües 

mineromedicinals. Sota el seu regnat es creà, l’any 1816, el Cuerpo Médico de 

Directores de Baños,1 un cos de metges que supervisaven l’aplicació terapèutica de 

les aigües; i a partir de 1856, el Ministerio de Gobernación passà a tutelar les aigües 

mineromedicinals i termals de tot el territori.2 

 

L’explotació de les aigües i el negoci de les cases de banys van resultar cada cop més 

rendibles i l’Estat continuà regularitzant-ne l’activitat. Amb el Reial Decret d’11 de març 

de 1868, s’estableix un nou reglament orgànic per als establiments d’aigües minerals, 

segons el qual era necessari obtenir una autorització administrativa per poder obrir al 

públic un establiment d’aigües mineromedicinals. Mitjançant aquesta autorització, les 

aigües de l’establiment passaven a ser considerades d’utilitat pública. 

 

Les cases de banys van donar pas als balnearis, establiments situats també prop de 

deus d’aigua termal o mineromedicinal, la dependència principal dels quals era la sala 

o galeria de banys, que podia ser un espai aïllat o podia formar part, en la majoria de 

casos, d’un complex més ampli, amb instal·lacions destinades a allotjament, 

restaurant, jardins, biblioteca, teatre...  

                                            
1 Reial Decret de 29 de juliol de 1816. 
2 Article 96 de la Llei de Sanitat de 26 de novembre de 1856. 
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Sala de billar del Balneari de Porcar. Fons Borrell. Arxiu Comarcal del Baix Ebre. 
 

Durant la segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, els balnearis 

són centres de salut i, al mateix temps, centres d’oci i activitat social, on se celebren 

reunions de negocis, balls, celebracions i, fins i tot, mítings polítics.  

 

En el cas de l’Estat espanyol, podem dir que els factors que desencadenaren 

l’espectacular expansió dels establiments balnearis arreu del territori, durant la segona 

meitat del segle XIX, no foren només els preceptes higienistes, el desenvolupament 

dels transports i la moda que arribava de la resta d’Europa. La febre balneària va ser 

també el resultat de la confluència d’interessos entre els representants de la ciència 

hidrològica, els anomenats metges-directors de banys, i els interessos empresarials de 

la burgesia que, gràcies a la desamortització, havia anat acumulant terrenys. Tots van 

veure una oportunitat de negoci en l’explotació de les aigües termals i medicinals 

existents, i amb el descobriment i explotació de nous brolladors. 

 

A Tortosa, el primer establiment de banys del qual trobem referències documentals es 

coneixia com a Banys de Santa Rosa, els quals estaven situats a Remolins. Segons 

Vergés (1994), les monges de Santa Clara tenien un hort als afores de Remolins. 

Durant la Guerra del Francès, el convent va quedar força malmès, però les clarisses 

van trobar un benefactor. Es tractava de Pere Joseph Boc, comandant militar de 
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l’exèrcit napoleònic, que va arrendar a les monges de Santa Clara l’hort de Remolins i 

va edificar-hi els Banys de Santa Rosa. 

 

Ja l’any 1848, trobem anunciats a la premsa local els Banys de Tió, al carrer de la 

Figuereta, també al barri de Remolins. Segons Mestre (1984), en un anunci publicat a 

El Dertosense, diari que va sortir a la llum aquell mateix any, els Banys de Tió oferien 

els preus següents: 

 
Un abonament de 8 banys i roba 28 rals. Un abonament de 8 banys sense roba 20 rals.  

Un bany sol i roba 4 rals. Un bany sol sense roba 3 rals. 

 

També Bayerri (1959) ens parla dels Banys de Tió, citant com a font El Dertosense, de 

15 d’agost de 1848: 

 
Se han mejorado los Baños de Santa Rosa y construido los elegantes de Tió, con 

magníficas pilas de jaspe, como vulgarmente llamamos, y un bonito jardincillo adornado 

con veinte y seis estatuas y varios juegos de agua. 

 

Els Banys de Santa Rosa, situats a 

Remolins, s’anuncien a la premsa 

local l’any 1878. 

 

 

 

 

Els Banys de Tió, eren propietat de Jaume Tió i Vidal, pare del literat Jaume Tió i Noé. 

No tenien un ús terapèutic, sinó únicament higiènic. Jaume Tió i Vidal era propietari 

d’un hort a la zona de Remolins, en el qual hi havia un pou o brollador d’aigua amb 

una sénia. Es deia que les seues aigües no eren aptes ni per al reg ni per al consum 

domèstic i Jaume Tió va decidir traure profit d’aquelles aigües creant un establiment de 

banys.  

 

L’any 1881, el seu nét, Manuel Porcar i Tió, 

ja apareix com a propietari de l’establiment 

en els anuncis de la premsa local. 

 

 

Anunci publicat a El Correo de las 
Familias, 1-6-1878, p. 16. 

Anunci publicat a El Correo de las 
Familias, 7-8-1881, p. 4. 
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Manuel Porcar i Tió va nàixer a Tortosa aproximadament l’any 1840. Era fill de Manuel 

Porcar Àlvarez, que regentava una acadèmia privada a Tortosa, i de la germana del 

literat Jaume Tió i Noé, i filla, per tant, de Jaume Tió i Vidal, propietari de terres i 

creador dels abans esmentats Banys de Tió.  

 

Manuel Porcar i Tió es va instal·lar de jove a Barcelona sense deixar, però, els lligams 

amb Tortosa. Va amassar una considerable fortuna amb la producció i el comerç d’oli.  

 

L’any 1871 ja figurava com un dels pocs 

exportadors d’oli que existien a l’Estat espanyol, 

que va centrar la seua exportació al continent 

americà. L’any 1885 instal·la una fàbrica de 

producció d’oli a Lleida, i el 1896 va ser el primer 

comerciant d’oli a registrar una marca pròpia. 

Tenia també interessos al port de Barcelona, i va 

ser conseller de bancs i companyies assegura-

dores, entre altres activitats. 

 

 

Militant del Partit Liberal Fusionista, va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona entre 

els anys 1877 i 1890, i el juliol de 1891 va ser nomenat alcalde de la ciutat, càrrec que 

deixà el novembre de 1892.  

 
Segons Llorente (2005: 266), “la dimissió de Porcar es va produir arran d’una 

inspecció del Govern Civil. Les acusacions foren sobre les irregularitats en obres 

públiques, cessions i expropiacions de terrenys, les relacions entre l’Ajuntament i la 

companyia de gas, la gestió il·legal de les finances municipals, i l’acusació de sacrificar 

a l’escorxador animals malalts de glossopeda.” 

 

Durant tota la seua vida va mantenir els lligams amb Tortosa, on solia passar els 

períodes de vacances. Va ser el principal fundador, l’any 1881, del Banc de Tortosa, 

del qual va ser president fins l’any 1886. L’any 1885 va finançar les investigacions del 

doctor Jaume Ferran i Clua i al llarg de la seua vida va fer contínues donacions a 

l’Hospital Civil de Tortosa. Formà també part de la societat que va construir el Pont de 

la Cinta, popularment conegut com a pont dels muts, inaugurat el 8 de juny de 1895; i 

l’any 1886 fundà a Barcelona La Sociedad Colonia Tortosina. 

 

Font: Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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Fou l’any 1883 quan Manuel Porcar, aprofitant que la veu popular i alguns dels usuaris 

del seu establiment de banys atribuïen a les seues aigües propietats curatives i, 

indubtablement, davant la perspectiva de fer negoci, va encomanar l’estudi i anàlisi 

científica de les aigües per tal de determinar-ne les qualitats terapèutiques.  

 

La primera anàlisi química fou realitzada per Ramon Codina Langlin,3 que confirmà les 

qualitats beneficioses de les aigües. La comunitat científica, encapçalada pels doctors 

Bartomeu Robert4 i Josep Mascaró i Capella, certificà aquests resultats. 

 

El mes de novembre de 1883, la premsa local es fa ressò de les qualitats medicinals 

de l’aigua de les fonts de la finca dels Porcar. 

 
Parece que en una casa de Tortosa se ha encontrado un pozo de agua medicinal que, 

según se nos ha dicho, deja muy atrás no tan sólo la de la Garriga, sinó hasta la de Vich 

(.....) La ciudad de Tortosa estará de enhorabuena por tener en su recinto un 

establecimiento de aguas termales cuya bondad superará a muchas del extranjero.5 

 

L’any 1884 les aigües van ser guardonades amb 

la medalla de bronze a l’Exposició de Niça, i així 

constava als anuncis de l’establiment de banys, 

publicats a la premsa local, en els quals les 

aigües es descriuen com “cloruradas, sulfatadas y 

bicarbonatadas”. 

 

L’any 1889 Manuel Porcar i Tió realitzà obres de millora a l’establiment, amb la 

construcció d’edificis destinats a balneari, així com jardins amb fonts, arbres i estàtues. 

Arran d’aquestes obres es van trobar dos nous brolladors. El principal, va ser 

anomenat Nostra Senyora de l’Esperança, i els altres dos, Sant Joan i, de la Salut. 

Sabem pel Diario de Tortosa, en l’edició del 7 de juliol de 1889, que aquell estiu 

l’establiment no va obrir les portes perquè estava en obres. 

 
                                            
3 Químic i farmacèutic, dedicat principalment als estudis de química analítica. Professor del Laboratori de 
Medicina Legal de Barcelona, director del Boletín de la Societat Farmacèutica Espanyola. Destacà en 
l’estudi analític d’aigües. 
4 Conegut com el doctor Robert, metge, catedràtic de Patologia Interna a la Facultat de Barcelona, 
president de l’Acadèmia i el Laboratori de Ciències Mèdiques. L’any 1899 fou anomenat alcalde de 
Barcelona i, posteriorment, presidí la Lliga Regionalista, fundada l’any 1901. 
5 La Verdad, 2-11-1883, p. 2. 

Anunci publicat a Correo de Tortosa, 2-7-1884, p. 1. 
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El descobriment dels dos nous brolladors va fer que Manuel Porcar encarregués una 

segona anàlisi de les aigües, que en aquesta ocasió fou realitzada pel catedràtic de 

química Enrique Mir i pel doctor en medicina Juan Montserrat. Aquest últim 

s’encarregà de redactar la memòria on figura l’anàlisi de les aigües mineromedicinals, 

que es va fer pública el desembre de 1889. A partir d’aquell moment, l’establiment va 

passar a ser conegut com el Balneario de Nuestra Señora de la Esperanza. 

 

L’any 1890, Manel Porcar decideix construir un teatre a les instal·lacions del Balneari 

amb l’objectiu d’ampliar l’oferta lúdica de l’establiment. Sembla ser que va encomanar 

la direcció de la construcció de l’edifici a Pasqual Godó i Llorens, enginyer mecànic 

que va exercir de vocal a la Junta Tècnica de l’Exposició Universal de Barcelona del 

1888. L’arquitecte encarregat de construir el teatre va ser Ramon Riudor i Capella, 

adscrit al moviment modernista que, durant anys, va exercir com a arquitecte municipal 

de Tiana (Maresme), on va ser autor de diferents edificis d’aquesta localitat, com Can 

Fatjó, el Casino (Sala Albèniz), la Casa de la Punxa (Can Robert), Can Cruspinera, 

Can Vergés... 

 

 
Teatre del Balneari. Fons Borrell. Arxiu Comarcal del Baix Ebre. 
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El Orden, el 5 d’octubre de 1890, publicava aquesta notícia referent a les mesures 

antiincendis del nou teatre: 

 
En el teatro del Balneario tenemos entendido que se han colocado cuatro mangas contra 

incendios, que reciben las aguas del elevado lago del parque, con tal prontitud y eficacia 

que en el mismo instante que se produjera un incendio, sería apagado por la gran 

cantidad y fuerza del agua que está allí preparada. 

 

El teatre del Balneari s’inaugurà el dia 24 

d’octubre de 1890.6 La companyia de sarsuela 

de Guillermo Cereceda s’encarregà de 

l’espectacle inaugural. Durant els anys en què va 

estar en funcionament, al teatre del Balneari es 

van oferir tot tipus d’espectacles: sarsuela, 

teatre, concerts, recitals d’òpera, espectacles 

acrobàtics, projeccions cinematogràfiques i 

mítings polítics.  

 

 

 

 

Contràriament al que s’ha dit, i s’ha escrit, alguna vegada, Terra baixa, d’Àngel 

Guimerà, no es va estrenar al teatre del Balneari, sinó al Teatre Principal de Tortosa la 

nit del 7 de febrer de 1897. L’any 1911 s’hi van celebrar alguns actes de l’homenatge 

que la ciutat de Tortosa va fer a Felip Pedrell. 

 

Entre 1890 i 1892 es van continuar realitzant al recinte del balneari tot tipus d’obres 

d’embelliment i millora. Essent Porcar alcalde de Barcelona, per la Reial Ordre d’1 

d’agost de 1892, les aigües mineromedicinals del Balneari del Porcar es van declarar 

d’utilitat pública.  

 

Aquesta declaració, durant anys esperada, significava que l’establiment ja es podia 

considerar oficialment un balneari, ja que, segons la legislació vigent, un balneari es 

distingia d’un simple establiment de banys pel fet d’aconseguir l’autorització 

administrativa mitjançant la qual les seues aigües passaven a ser considerades 

d’utilitat pública. 
                                            
6 El Orden, 26-10-1890, p. 3. 

Crònica de l'estrena de Terra baixa publicada a 
Diario de Tortosa, 8-2-1897, p. 1. 
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 Els anuncis de la premsa feien constar la 

declaració d’aigües públiques, al mateix 

temps que lloaven les seues grans i 

beneficioses qualitats. En aquells anys, la 

publicitat en general i, en particular, la que 

es feia sobre els incipients productes 

farmacològics, les aigües medicinals o les 

noves teràpies mèdiques, presentava els 

productes o avenços en qüestió com 

inigualables.  

 

Sense analitzar ni qüestionar la qualitat i propietats de les aigües del brollador de 

Nostra Senyora de l’Esperança, que no és la finalitat d’aquest article, s’ha de tenir en 

compte que la posició de Porcar com alcalde de Barcelona, empresari, banquer, etc., 

indubtablement va ser un factor fonamental per tal que les aigües s’utilitzessen a 

l’hospital de Barcelona,7 i que fossen premiades arreu del món. L’aigua s’embotellava 

al balneari i es distribuïa des del dipòsit del carrer Dormitori de Sant Francesc, domicili 

de Manuel Porcar. 

 

El Diario de Tortosa, en l’edició del 3 de desembre de 1896, publicava un suplement 

on es reproduïa un llarg article del periòdic La Nación, de Buenos Aires, dedicat a la 

deu de Nostra Senyora de l’Esperança i a la introducció de les seues aigües 

mineromedicinals a Argentina, amb Gandolfi, i Moss&Cia com a distribuïdors oficials. 

Un cop més hem de tenir en compte els interessos comercials de Manuel Porcar a 

Amèrica del Sud, especialment a l’Argentina, aproximadament des del 1870. Porcar 

fou el primer català a exportar oli d’oliva al continent americà, per tant, no li devia ser 

gaire difícil introduir a l’Argentina l’aigua mineromedicinal del seu balneari.  

 

Les notícies sobre el balneari i, sobretot, la programació del seu teatre, així com 

informació sobre les companyies i artistes que hi actuaven, eren una constant en la 

premsa local i barcelonina. Algunes d’aquestes notícies, vistes des d’avui dia, ens 

resulten una mica còmiques. És el cas d’aquesta notícia d’un incident que tingué lloc 

                                            
7 Es tracta segurament de l’Hospital de la Santa Creu, de gestió municipal. 

 Anunci publicat a El Estandarte Católico, 
25-10-1898 (p.4) 
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l’agost de 1892, quan els banys estaven tancats al públic per motiu de les obres de 

millora que s’estaven fent al recinte, encara que la família Porcar, sí que hi estiuejava. 

 
Esta mañana, un toro escapado penetró en el balneario propiedad del Alcalde de 

Barcelona señor Porcar y Tió. El animal encontró a su paso al coche en que iba la 

señora madre del Alcalde de Madrid, hiriendo a la caballería y al cochero, resultando 

ilesa dicha señora.8 

 

L’any 1892, quan es produí aquest incident, l’alcalde de Madrid era Albert Bosch i 

Fustegueras, natural de Tortosa i fill d’Antònia Fustegueras. La Vanguardia, en l’edició 

del 31 d’agost de 1892, ens dóna una versió més detallada de l’incident: 

 
En la mañana de ayer, en el balneario de la Esperanza tuvo lugar un suceso que hubiese 

podido tener gravísimas consecuencias. Estaba la familia del señor Porcar despidiendo á 

nuestra distinguida amiga doña Antonia Fustagueras, madre de nuestro querido jefe don 

Alberto Bosch, que en carruaje regresaba á la Huerta, cuando soltándose un toro que 

estaba corriendo por las calles de Remolinos, embistió al carruaje y á la caballería 

clavando á ésta por dos veces el asta en la ingle. Al ver el toro, saltó del pescante el 

conductor huyendo á todo correr; y al sentirse herido el caballo emprendió desbocado 

una vertiginosa carrera que hubiera llegado hasta estrellarse en la cortadura que dá 

ingreso al teatro, sin la serenidad de la señora Bosch, que cogiendo las riendas, pudo 

refrenar la caballería. 

 

Ja entrat el segle XX, Porcar segueix introduint millores al seu establiment. L’any 1905 

va instal·lar dutxes al balneari, que es van afegir als banys de pila o banyeres. 

 
Molt ben rebudes han sigut pel public tortosí y particularment per la clase medica las 

reformas introduidas en el Balneari propietat del Excm. Sr. D. Manuel Porcar de que’ns 

ocuparen en numeros anteriors, ja que ames de les comoditats y condicions higeniques 

establertes, la nova secció de dutxas permetré la curació d’afeccións que fins ara los 

malals tenian que acudi a Barcelona per curarlas.9 

 

Manuel Porcar i Tió va morir el 30 de març de 1918 i la gestió del balneari i el seu 

teatre va passar a mans dels seus hereus. 

 

Tot i les mesures contra incendis anunciades per la premsa l’any 1890, el Teatre del 

Balneari va ser destruït completament pel foc la nit del 10 de gener de 1923. 
                                            
8 La Dinastía, 31-8-1892. 
9 La Veu de la Comarca, 12-8-1905, p. 2. 



quade rns  de  l’Ebre  

 

el futur del passat 
 

 13    

 

Ayer por la noche, entre diez y diez y media, los pitos de alarma anunciaron un incendio 

que se había producido en el Teatro del Balneario. A los pocos momentos, la gente que 

en aquella hora avanzada de la noche ronda por las calles o llena los bares y cafés, 

atraida por los pitos y por referencias que circularon por la urbe con gran celeridad, salió 

disparada hacia la barriada de Remolinos, donde, muy en breve, lo que fue teatro del 

Balneario y centro de recreos, estaba convertido en una hoguera inmensa, cuya colosal 

llamarada alcanzaba las alturas del Castillo de San Juan.10 

 

L’establiment balneari va seguir funcionant, 

tot i que els anuncis que apareixen a la 

premsa són molt més modestos. L’estiu de 

1923 s’anunciava amb el nom de Balneario 

de Tortosa. 

 

 

L’agost de 1927 l’Ajuntament de Tortosa, sota l’alcaldia de Joaquín Bau, realitzà 

gestions per a restablir el servei de banys al balneari de Porcar i perquè s’instal·lés en 

el mateix recinte una piscina pública. Això indica, per tant, que el servei de banys havia 

estat tancat al públic. 

 
El alcalde accidental don José Matheu está haciendo gestiones para que se restablezca 

el servicio de baños en el balneario de Porcar y para la instalación en el mismo de una 

piscina pública.11 

 

Un mes després, el setembre del mateix any, José Prades Boluña apareix a la premsa 

com a arrendatari de l’establiment, que és anunciat com a Baños Balneario de Tió, 

amb horari d’obertura de vuit del matí a onze de la nit.12 El balneari ja no s’anomena 

de Porcar, sinó que recupera el nom original de Banys de Tió, encara que l’establiment 

seguia essent propietat dels hereus de Manel Porcar, els Porcar i Riudor. 

 

L’establiment va canviant de nom en els anuncis de la premsa local. L’any 1928 

s’anuncia com a Balneario de Tortosa Remolinos.13  

 

A partir d’aquell any 1928, a la terrassa del Balneari se celebren balls i actuacions 

musicals.  
                                            
10 Correo de Tortosa, 11-1-1923, p. 2. 
11 Unión Patriótica, 6-8-1927, p. 3. 
12 Heraldo de Tortosa, 6-9-1927, p. 3. 
13 Heraldo de Tortosa, 8-6-1928, p. 2. 

Anunci publicat a Correo de Tortosa, 5-7-1923, p. 2. 
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 Ja en època republicana, l’octubre de 1931, l’alcalde 

Joan Benet i Piñana realitza diverses gestions amb 

Manel Porcar i Riudor, propietari, i José Prades 

Boluña, arrendatari, per poder instal·lar-hi dues escoles 

a l’edifici del balneari. És de suposar que aquestes 

gestions varen ser infructuoses.  

 

 

 

 

Fins l’any 1936 se segueixen organitzant vetllades 

musicals a la terrassa del Balneari i a l’establiment se 

celebren mítings polítics amb la presència de personalitats rellevants com Marcel·lí 

Domingo.  

 

Cal també esmentar que l’any 1934 José Prades Boluña va posar les instal·lacions a 

disposició de l’ajuntament per tal que els nens i nenes de les escoles de Tortosa 

poguessen banyar-s’hi.14 

 

Després de la Guerra Civil el balneari va entrar en desús, tot i que, l’any 1942 

l’Ajuntament de Tortosa encara va concedir permís per a la realització d’espectacles a 

la terrassa. Després d’aquell any, no en tenim notícia fins al 1957, quan la 

Congregació de Germanes Saleses de Sant Joan Bosco va adquirir els edificis de 

l’antic complex balneari per adequar-los i crear un noviciat i una escola mixta. El 

col·legi funcionà del 1958 al 1969, any que tancà les portes i la congregació deixà 

Tortosa.  

 

Un any més tard, el 1970, l’Ajuntament de Tortosa va comprar l’edifici i els seus 

terrenys. A partir d’aquest moment el recinte inicià un progressiu i imparable procés de 

degradació que ha continuat fins avui dia. Per part del consistori hi ha hagut, al llarg 

dels anys, gestions per tal de traspassar l’edifici a altres institucions, o bé donar-li 

algun ús, però cap d’aquests projectes s’ha dut a terme. 

 

 

                                            
14 El Pueblo, 11-7-1934, p. 2. 

Anunci publicat a Heraldo de Tortosa, 
27-6-1933, p. 3. 
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L’any 1970, quan s’inicià el procés de rehabilitació del Castell de la Suda per convertir-

lo en Parador de Turisme, es va pensar en la possibilitat d’abastir el nou recinte hoteler 

amb aigua procedent del balneari de Porcar. Al mateix temps, el complex d’edificis i el 

seu parc annex, s’integrarien en el conjunt turístic.15 El traçat del nou accés al Parador 

de Turisme va dividir els antics jardins, però el recinte del balneari no s’integrà dins del 

conjunt turístic del Parador. 

 

També des de l’ajuntament es proposà que fos la seu de l’Instituto Universitario de 

Ecologia Marina de Tortosa, impulsat per Federico Mayor Zaragoza l’any 1982, però 

que mai va entrar en funcionament. Finalment, l’any 1984, l’ajuntament va cedir el 

recinte a l’Associació de Veïns de Remolins. 

 

Va ser l’any 1989 quan s’acordà rehabilitar l’espai, acollint la proposta de la Fundació 

José Celma Prieto de crear-hi un museu d’escultures a l’aire lliure. El dia 23 de 

setembre de 1991 Felip de Borbó va inaugurar l’espai conegut com a Jardins del 

Príncep. Les escultures que es troben al llarg dels jardins són obra de l’escultor 

Santiago de Santiago.  

 

Pel que fa al complex d’edificis, el seu estat és de ruïna. L’any 2015 es restaurà 

l’entrada al brollador de Nostra Senyora de l’Esperança. 

 

L’última notícia fins al dia d’avui sobre el balneari és que l’Ajuntament de Tortosa està 

treballant en un projecte de revitalització turística del call jueu de Remolins, per al qual 

s’han sol·licitat ajuts a fons europeus, que inclou la recuperació de les restes en més 

bon estat del balneari de Porcar.16 Serà una tasca força costosa, ja que el conjunt, tot i 

estar catalogat, es troba en un estat de degradació generalitzada, fins al punt que 

diversos edificis s’han ensorrat.  

 

Fa quaranta-set anys que es parla de rehabilitar el Balneari de Porcar, quaranta-set 

anys de propostes i projectes. Potser ja va sent hora de fer-hi alguna cosa, si és que 

encara es pot. Si esperem quaranta-set anys més, ja no caldrà.  

 

 

                                            
15 La Vanguardia, 11-6-1970, p. 35. 
16 Diari de Tarragona, 8-4-2017 (edició digital). 
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Resum: Fa un repàs de la història del Senat a l’Estat espanyol, des dels orígens a 
l’actualitat, i proposa un nou paper d’aquesta cambra en la reforma de la Constitució 
Espanyola. 
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dret comunitari. 
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constitutionnel, droit communautaire. 
 

 

 

Senat és el nom amb què ens referim al Senatus romà de l’antiguitat. És originari del 

període monàrquic, que va tenir un paper central en la política romana amb la 

República, i que en el període imperial va tenir, fonamentalment, funcions deliberatives 

i assessores. El seu nom fa referència als consells d’ancians (senex) —que hi havia en 

moltes societats ja des del neolític—, un sistema en què el poder residia en el consell 

dels més grans, i el cabdillatge militar en líders joves, els cònsols en el sistema 

republicà de Roma. 

 

Avui el terme senat fa referència a una de les dues cambres, en els sistemes 

democràtics que tenen un parlament bicameral. Aquesta figura, que no el nom, té el 

seu origen en el parlament anglès del segle XIV. A Anglaterra, el parlament medieval, 

com en altres monarquies europees, estava format per nobles, eclesiàstics i 

representants de les ciutats. Al segle XIV s’escindeix en dues cambres, la cambra dels 

Comuns, que agruparà els representats de les ciutats, i la dels Lords, que agruparà la 

noblesa i els alts càrrecs eclesiàstics. 
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El bicameralisme parlamentari es generalitza al segle XIX. “Els senats foren concebuts 

al segle XIX per frenar el poder de les cambres baixes. En aquesta època l’Estat 

constitucional és el producte de determinats pactes —normalment implícits— entre les 

forces partidàries de mantenir l’statu quo de l’Antic Règim i les forces democràtiques 

que pretenien un veritable canvi polític i social. Un dels diversos compromisos entre 

aquests dos corrents contraposats foren els parlaments bicamerals, dividits entre una 

assemblea elegida pel poble mitjançant sufragi censatari i un senat d’origen 

aristocràtic o format per notables designats pel rei”. El senat té un paper integrador i 

conservador. Tal com apunta Solozábal (2008), “és pacífica, en efecte, l’acceptació del 

rol històric del Senat, com a institució de la monarquia constitucional, que d’una banda 

oferia un aspecte clarament conservador, donada la seva composició exclusivament 

aristocràtica, intervenint en l’elaboració de lleis en condició d’igualtat amb la cambra 

baixa per impedir els seus excessos, però d’altra, va permetre la incorporació al 

sistema representatiu d’elements procedents de l’Antic Règim, l’oposició dels quals 

hauria estat perillosa per a l’estabilitat política del Nou”.  

 

La primera menció d’un senat a Espanya apareix a la Constitució de Baiona de 1808, 

que en realitat és un estatut atorgat pel rei Josep Bonaparte. Aquesta no és en sentit 

estricte una cambra legislativa, és una cambra de prohoms amb funcions estrictament 

consultives. La Constitució de Cadis de 1812, preveia un parlament unicameral i per 

tant sense senat. No serà fins a l’Estatut Reial de 1834 que torna a aparèixer el Senat 

en un text de caràcter constitucional: s’anomena Estamento de Próceres i estarà 

integrat per alts membres de la jerarquia eclesiàstica, de la noblesa i grans propietaris i 

personalitats distingides. La Constitució de 1837, d’inspiració liberal, però més 

moderada que la de Cádiz, i que va consolidar el règim constitucional a Espanya, 

preveu un senat més democràtic, d’elecció mixta i indirecta, amb membres elegits pel 

rei a partir d’unes ternes presentades pels diputats electes. La nova Constitució de 

1845 representa una certa involució conservadora, rebutja la sobirania nacional i ara 

aquesta és substituïda per la sobirania compartida pel rei i les Corts. El nomenament 

dels senadors és una competència reial i el mateix text constitucional limita l’accés a la 

condició de senador a alts càrrecs de l’administració, del clero, membres de la noblesa 

i persones que hagin ostentat càrrecs polítics rellevants, sempre que posseeixin un 

deterninat nivell de renda, situació que fa que Solé i Aja (1977), parlin d’un Senat 

dominat per l’aristocràcia. 
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La Constitució de 1869 és elaborada per unes corts constituents sorgides després de 

la Revolució de 1868 i pot ser considerada la primera constitució democràtica de la 

nostra història, precedint en unes quantes dècades conquestes semblants d’altres 

països europeus. El Senat és elegit per sufragi universal, com el Congrés, però 

indirecte, i els candidats —n’hi haurà quatre per província— han de tenir quaranta 

anys i haver desenvolupat funcions públiques importants o tenir titulació superior o 

estar entre els grans propietaris agraris o industrials. El senat té un cert caràcter de 

representació territorial a la vegada que una naturalesa conservadora evident. Cf. Solé 

i Aja (1977) 

 

Caricatura satírica de la Constitució de 1869 publicada a la revista satírica La Flaca,  
núm. 43, l’1 de maig de 1870. Font: Biblioteca Nacional de España. 
 
La non nata constitució de la primera República de 1873, preveia un sistema bicameral 

i amb una clara voluntat federal, preveia un senat, seguint en certa manera el model 

dels Estats Units d’Amèrica, format per quatre senadors representants de cada un dels 

estats federats, independentment del seu territori i el seu volum demogràfic. Després 

del Sexenni Democràtic, la Restauració amb la Constitució de 1876 significa una 

regressió notable en la composició del Senat. Els senadors tindran tres orígens: 

senadors per dret propi, senadors nomenats pel rei amb caràcter vitalici i senadors 

escollits per les corporacions de l’Estat i majors contribuents en la forma que determini 

la llei. 
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La Constitució de la Segona República de 1931 estableix les bases del nou règim 

democràtic i en l’àmbit parlamentari recull unes corts unicamerals, per tant sense 

senat. 

 

En el context internacional actual trobem dos models de senat clarament diferenciats, 

en cas que estiguem parlant d’estats federals o no. En els estats unitaris, el senat, en 

origen, té una funció semblant a la del senat històric, una funció de fre i compensació. 

Així mateix, assumeix el paper de cambra de segona lectura, on amb una relectura 

més tranquil·la dels projectes legislatius es poden corregir i esmenar els textos sorgits 

d’un debat més apassionat a la cambra baixa. A més a més, com en el cas del Senat 

espanyol actual, és una cambra adequada per a l’elaboració de propostes —llibres 

blancs— sobre determinades matèries, que no tenen lloc en el Congrés. 

 

En els sistemes federals el senat es converteix en una institució indispensable, federal 

instrumentality. Cf. Solozábal (2008). La cambra baixa, en aquest cas, és la que 

representa els ciutadans, representació que s’articula mitjançant els partits i coalicions 

electorals, en grups parlamentaris, sorgits d’unes eleccions amb sistema electoral 

proporcional. El senat esdevé la cambra dels ens federats, dels estats federats. El 

senat, sigui quina sigui la seva denominació, és la peça clau de la intervenció dels 

estats membres en el govern de la federació. En els estats federals, el poder 

constituent té dos titulars: els ciutadans de la Unió i els estats membres. No hi ha un 

únic poder constituent i no n’hi ha prou amb la voluntat de la majoria dels ciutadans per 

reformar la Constitució, és necessari que les autoritats representatives dels estats 

membres expressen també el seu acord. Aquí apareix clarament la naturalesa 

“antimajoritària” del federalisme, segons Camps et al. (2016). La seva composició i el 

sistema d’elecció o nomenament és diferent segons els casos: als EUA els senadors 

són escollits en nombre de dos per cada estat, independentment de la superfície o de 

la població; en el cas de la cambra alta alemanya, el Bundesrath, són representants 

designats pels governs dels Länder, els estats federats. 

 
El Senat espanyol actual és una de les dues cambres que configuren les Corts 

Generals espanyoles d’acord a la Constitució de 1978, actualment vigent. L’article 69 

de la Constitució Espanyola, defineix el Senat com a cambra de representació 

territorial. Podríem dir que els legisladors manifestaren una certa voluntat federalitzant, 

que tanmateix, però, no tingué una concreció en la resta de l’articulat.  
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Cal tenir present que l’article 137 de la Constitució Espanyola preveu l’organització 

territorial de l’Estat en municipis, províncies i comunitats autònomes, que es 

constitueixin. Aquestes darreres són les úniques institucions territorials de les 

esmentades que encara no existien i no se’n prefigurava ni el seu nombre ni les 

províncies que les configurarien. Això va comportar que les circumscripcions electorals 

per les quals s’escollirien els senadors foren les províncies, apartant-se 

substancialment del concepte federal, en tant que les províncies són demarcacions 

administratives en què s’organitza i es descentralitza l’Administració General de l’Estat, 

en canvi els estats federats són ens titulars de sobirania complementaris de l’Estat 

d’acord a un repartiment de competències establert constitucionalment. 
 

 
Hemicicle del Senat durant un ple de l’actual legislatura. Font: Senado de España. 

 

 

El Senat espanyol es va configurar definitivament responent al model històric i amb 

unes funcions similars a les d’altres estats unitaris de la Unió Europea, essent cambra 

de segona lectura i amb la funció de control i impuls a l’acció de govern igual que el 

Congrés dels Diputats, la cambra baixa. La seva composició fixada a l’article 69 de la 

Constitució Espanyola és, com s’ha dit, de base provincial, però això sí, amb un 

nombre igual de senadors per província, independentment de la grandària del seu 

territori i del nombre de la seva població, la qual cosa prima la representació dels 

territoris més febles demogràficament, més enllà de la representació que es reserva a 

les Illes Canàries i Balears i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 

 

La Constitució Espanyola preveu la designació de senadors en representació de les 

comunitats autònomes a raó d’un escó per cada milió d’habitants o fracció. Els 

senadors de designació autonòmica, però, s’integren en els grups parlamentaris en 
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funció de la seva orientació ideològica i la seva militància de partit igual que en el 

Congrés, si fem excepció dels senadors dels partits catalans d’esquerres que entre els 

anys 2000 i 2015 varen formar un grup propi, L’Entesa Catalana de Progrés, i després 

de 2011, amb el PSC i ICV, sense ERC, L’Entesa pel Progrés de Catalunya.  

 

L’existència avui, en el si de la cambra, de la Comissió General de les Comunitats 

Autonòmes, àmbit que es preveu que serveixi per al debat dels temes autonòmics i on 

és previst que compareguin a petició pròpia o de la cambra els representants de les 

comunitats autònomes, es reuneix molt esporàdicament i no canvia substancialment el 

caràcter no federal del Senat. 
 

 
Façana del nou edifici del Senat al carrer Bailén, de Madrid. Font: Senado de España. 
 
 

Realment, l’actual Senat espanyol respon, com hem dit abans, al model històric. Es 

tracta d’una cambra destinada a servir de fre i de contenció als possibles excessos de 

la cambra baixa i sense dubte té molt a veure amb la composició majoritàriament 

conservadora de les Corts Constituents de 1977. Es pot argumentar que el Senat té 

una funció legislativa supeditada al Congrés i que per tant la seva capacitat de fre és 

molt limitada o fins i tot nul·la. És cert que els projectes de llei procedents del Congrés, 

en cas de ser esmenats pel Senat, han de retornar a l’altra cambra perquè els ratifiqui 

o no, però el Congrés no pot esmenar-ne el contingut i ha de limitar-se a una votació 

sobre la totalitat. En les darreres legislatures, en dues ocasions (2004 i 2007), en la 

primera legislatura del president José Luis Rodríguez Zapatero, amb majoria àmplia 
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però no absoluta al Congrés i amb un Senat on el PP era la primera força política, el 

ple va vetar el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, veto que va ser 

aixecat pel Congrés. Aquests vetos varen ser presentats respectivament per BNG i 

ERC i tingueren el suport del PP i altres grups minoritaris de caràcter nacionalista o 

regionalista. 
 

 
Joan Sabaté, portaveu adjunt de l’Entesa, presentant una moció en el Senat durant el ple del 
dia 11 d’abril de 2012. Font: Socialistes de l’Ebre. 
 

 

Recentment en la Dotzena Legislatura, l’actual, en plantejar-se de nou la possibilitat 

d’una majoria parlamentària de centreesquerra liderada pel cap del PSOE, la segona 

força parlamentària, el PP majoritari al Congrés tot i ser lluny de la majoria absoluta, 

però que gràcies al sistema electoral sí que la té al Senat, va amenaçar de bloquejar la 

tasca legislativa del Congrés des del Senat. El sistema consistiria a esmenar totes les 

modificacions de lleis aprovades per la majoria absoluta del PP durant la Desena 

Legislatura, amb la qual cosa haurien de retornar al Congrés, on només podrien 

aprovar-les amb les modificacions introduïdes, circumstància que en desvirtuaria 

l’esperit inicial de la proposta, o votar-hi en contra, amb la qual cosa tot tornaria a la 

casella de sortida. 
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Hi ha des de fa un temps una opinió, compartida per molts experts i la majoria de 

forces polítiques amb representació parlamentària, que pensa que el Senat necessita 

una profunda renovació, modificant la Constitució Espanyola i convertint-lo en una 

veritable cambra territorial. Fins i tot, l’any 2006, el Consell d’Estat, a petició del 

Govern, va elaborar un informe sobre aspectes de la Constitució que seria necesari 

reformar i un d’ells era la reforma del Senat. Es proposava un Senat que tingués com a 

circumscripció electoral bàsica les comunitats autònomes, amb un nombre de sis 

senadors per comunitat, més un per província, més un per cada milió d’habitants. Amb 

aquest sistema comunitats amb moltes províncies com Castella-Lleó o Andalusia 

perdrien gairebé la meitat dels seus senadors actuals. Es proposava un Senat més 

reduït quant a la seva composició i amb més competències. 

 

El mateix Senat ha constituït en diferents moments ponències d’estudi sobre la 

reforma de la institució, la més recent durant la Desena Legislatura (2011-2015). En 

aquesta ponència s’avançà força, i amb un cert consens, quant a la proposta de 

reforma de les competències del Senat, dotant-lo de capacitat legislativa exclusiva en 

determinats temes que afecten les comunitats autònomes, entre altres propostes. La 

negativa del grup majoritari, el del PP, a entrar en la reforma de la composició de la 

institució, a més a més d’altres motius de conjuntura política, feu que la ponència no 

elevés cap proposta al ple i el tema quedés ajornat de nou. De fet, una reforma que 

dotés de competències finalistes, molt més importants al Senat, sense modificar-ne la 

composició, reforçaria el seu paper conservador de fre als “excessos” del Congrés, ja 

que aquest paper el garanteix un sistema que prima els territoris de l’Espanya rural, 

feble demogràficament i històricament més conservadora enfront de les zones 

urbanes, més poblades i tradicionalment més progressistes. 

 

Avui es fa difícil justificar l’existència d’un sistema bicameral a Espanya, amb un Senat 

com a cambra de segona lectura, que en realitat correspon a la voluntat de 

contrapesar i quan calgui frenar la cambra baixa que amb un sistema electoral 

proporcional representa molt més fidelment la voluntat dels ciutadans. Si el Senat 

continua com fins ara la veritat és que té un sentit limitat, per no dir poc sentit. Ha de 

ser, com estableix la Constitució Espanyola, una cambra de representació territorial 

amb capacitat per a ser el vehicle perquè incideixin directament en la política nacional 

els parlaments i els governs autonòmics, amb capacitat de primera lectura i amb 

capacitat d’incidir directament en temes com la Llei de Pressupostos Generals de 

l’Estat. Cf. Sabaté et al. (2014: 198). 
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Cal una reforma de la Constitució Espanyola, que converteixi un estat profundament 

descentralitzat com és Espanya en un estat federal, en el qual un nou Senat ha de ser 

la pedra clau, en representar la corresponsabilitat sobirana de les comunitats 

autònomes en la governació del país. Una corresponsabilitat que pot ser clau per a 

resoldre l’encaix institucional de les nacionalitats històriques, contribuint a resoldre la 

que sense dubte és la pitjor crisi de la democràcia espanyola d’ençà el 1977. La 

federalització d’Espanya, a més a més, dotaria el nostre país d’un marc institucional 

similar al d’algunes de les democràcies més avançades del món i sobretot estaria en 

línia amb les institucions de la Unió Europea de la qual formem part, una Europa 

profundament federal en la seva concepció tal com recullen els diferents tractats de la 

Unió i molt especialment el Tractat de la Unió Europea, conegut com el Tractat de 

Lisboa de 2009. 
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Carme Cruelles Rosales (Sant Carles de la Ràpita, 1971) és 
llicenciada en Filologia Catalana i actualment treballa de professora 
a l’Institut Els Alfacs, de la Ràpita.  
 
Ha format part del consell de redacció de la revista local Ràpita, la 
cultural Algadir, i forma part també del jurat del Premi Poètic Lluís 
de Montsià.  
 
Enguany ha publicat dos llibres de poesia: Com fileres de formigues 
(Alzira: Neopatria, 2017) i Delta (Barcelona: Viena, 2017), un recull 
de haikus pel qual va rebre el premi Joan Teixidor de Poesia 2016. 

Ha publicat articles d’opinió a La Vanguardia i manté el seu blog literari De menta i poliol des 
del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miquel Reverté i Aguilar (la Ràpita, 1966) és llicenciat en Filologia hispànica i professor 
d’ensenyament secundari a l’Institut Els Alfacs. Ha estat director de la revista Ràpita i ha 
col·laborat entre altres, a La Veu de l’Ebre. 

Fins ara ha publicat un llibre de relats, Trilogia d’un desig (Sant Carles de la 
Ràpita: Ajuntament, 1992), i un grapat de novel·les, la majoria premiades 
en diversos certàmens: Picasso, anatomia d’uns pintats (Tarragona: El 
Mèdol, 1994; premi Vila de l’Ametlla de Mar 1993); La raó de les raons 
(Tarragona: El Mèdol, 1996; premi Vila de l’Ametlla de Mar 1996); 
Quinossio (Barcelona: Columna, 2003; premi Sebastià Juan Arbó de 
novel·la 2002); Del roig de la memòria (Sant Carles de la Ràpita: 
Ajuntament, 2010); Cròniques d’una mar desapareguda (Barcelona: 
Joventut, 2014; premi Nostromo de narrativa naval 2013); Brilla un far entre 
les dunes (Amposta: Ajuntament, 2014; Premi Ciutat d’Amposta 2013); 

Només il·luminat per sa ceguesa (Barcelona: Cal Siller, 2014; premi Armand Quintana de 
narrativa de Calldetenes 2013), i per últim Defenseu-nos en la batalla (Valls: Cossetània, 2016; 
premi Vila d’Ascó de narrativa 2015).  

Darrerament, ha participat en els llibres col·lectius Tast literari. Recull del programa 'Tens un 
racó dalt del món' de Canal 21 Ebre (Televisió Teveon Ebre, 2015) i Mot i mirada, fotopoemes 
rapitencs (Associació cultural 'Mar de fora', 2017); ha estat premiat per dos poemaris, publicats 
a internet, Incerta anatomia de ciutat (Ajuntament del Perelló, 2016; Concurs literari Sant Antoni 
2015) i Nàufrag sense mar (Ajuntament del Perelló, 2017; Concurs literari Sant Antoni 2017), i 
ha tret dos llibres de poesia més: Els versos inicials (Sant Carles de la Ràpita, Ajuntament, 
2015) i El desfici d’escriure (Ajuntament de Deltebre, 2017). 
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Poemes	

	
 

 
	

Pintura	de	Neus	Arasa	
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La	ment	s’esforça	
per	fugir	de	l’abisme.	
I	suau	s’arrapa	
al	camí	de	les	tiges	
de	verdor	vanitosa.	
	
	
El	cel	demana	
que	Déu	les	face	nàixer	
per	poder	péixer		
hòmens	llecs	de	ribera,	
feligresos	dels	salzes.	
	
	
Em	venç	l’espiga	
feta	del	ball	més	tendre	
que	el	vent	arbora	
com	roba	en	subtil	dansa		
de	mirades	que	es	busquen.	
	
	
Cel	que	esgarrapa	
grafits	verds	de	ribera	
que	com	sagetes	
abasten	blaus	d’onades	
i	ocres	d’aus	tremoloses.	

 
 

 
 

     Carme Cruelles 
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La	meva	pàtria	no	té	vaixells	
	
	
Vaig	néixer	en	un	poble	sense	mar.	
	
Per	a	mi,	la	varietat	del	blau	
ve	donada	pels	núvols	i	el	seu	cel,	
també	—que	consti—	per	l’estoig	de	llapis	
de	colors	que,	en	fer	la	comunió,		
em	regalà	ma	iaia,	on	vaig	comptar	
fins	a	sis	classes	diferents	d’aquell	matís.	
	
Blaus	recordo,	però	més	blaus	voldria.	
	
El	meu	poble	i	les	seves	gents	no	han	experimentat		
mai	aquella	excitació	inexplicable	
produïda	quan	un	vaixell,	en	arribar	a	port,	
fa	sonar	la	seva	sirena,	traient	fum	per	la	xemeneia.		
O	allò	altre	que	té	a	veure	en	descobrir,	en	un	llibre	
de	geografia,	una	nova	bandera	i	a	quin	país	pertany		
aquella	embarcació	que	ha	atracat	al	moll	aquell	matí.		
Tal	vegada,	per	això,	als	meus	conciutadans,		
mai	no	els	han	interessat	ni	els	litres,		
ni	les	milles	marines,	ni	el	llum	dels	fars	quan	es	fa	fosc,	
ni	els	naufragis,	ni	els	pirates,	
ni	els	banyadors	de	moda	de	colors	suggerents,	
ni	les	barques	de	pesca,	ni	les	escates	dels	peixos,	
ni	el	vermell	silenci	dels	coralls	marins,	
ni	després,	en	els	dies	no	tan	assenyalats,	
les	aigües	del	color	de	la	plata	rovellada.	
	
Entre	els	infants,	d’altra	banda,	es	fa	difícil	
entendre	com	són	capaços	d’agafar	el	son	els	més	joves	
que	viuen	a	la	vora	del	mar.	No	s’acaba	de	veure	
prou	clar	que	puguin	acabar	dormint	comptant	
peixos	de	colors	en	lloc	d’ovelletes,		
com	la	santa	i	terrenal	tradició	mana.	
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A	la	meva	pàtria,	mai	no	s’ha	entès	el	que	significa	
un	salvavides,	ni	es	té	constància	que	mai	
ningú	hagi	mort	ofegat.		
No	se	sap	prou	bé	com	són	d’inescrutables	
els	corrents	marins.	
	
Particularment,	en	els	darrers	mesos,	m’he	aficionat	
a	les	muntanyes.	A	pujar-les,	cercant	—perdoneu		
l’obsessió—	el	blau	dels	núvols	que	les	acaronen.	
Cada	cop	més	amunt.		
Cada	cop	he	cercat	muntanyes	més	altes	i	llunyanes.	
	
	
	
	
Algú	podria	arribar	a	pensar	que	fujo	d’alguna	cosa.	
Simplement,	pretenc	pujar	al	més	amunt	possible.	
Pujar	ben	a	dalt	per	poder	acabar	veient	el	mar	i	fitar,	
ben	lluny,	el	fum	d’algun	vaixell	o	el	vol	d’unes	gavines.		
	
La	meva	pàtria	no	té	mar,		
però	això	no	significa	que	jo	no	pugui	tenir	cap	somni.	
	
Desesperadament,	des	de	dalt	d’un	cim,	llenço	als	núvols	
una	ampolla	amb	un	missatge:	«Vull	viatjar	fins	al	mar!».	
No	sabia	com	dir-ho.	
	
	
	

		 	 	 	 Miquel Reverté 
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Els	noms	populars	de	boires	i	altres	
fenòmens	meteorològics	a	la	comarca	
del	Montsià	
 

Pili Ibàñez, Tere Izquierdo i Maite Moya 
 

Professores de Llengua catalana i literatura. 
 

 
A Albert Manent, in memoriam 

 

 

En el marc del XXIII Col·loqui General de la 

Societat d’Onomàstica que es va fer a Ulldecona, 

a la tardor de 1997, l’estudiós Albert Manent i 

Segimon ens va explicar que estava portant a 

terme, junt amb altres col·laboradors i 

col·laboradores, la tasca de recollir el vocabulari 

popular meteorològic d’arreu de Catalunya. Ens 

va encoratjar a fer un treball de recerca dels 

noms populars de núvols, boires i vents de la 

comarca del Montsià per tal de contribuir-hi. 

 

El projecte ens va semblar interessant i vam 

iniciar un recorregut per tots els municipis i barris 

agregats de la comarca. Les enquestes es van 

fer entre el 5 de maig i el 9 de juliol de 2001. Fruit 

d’aquest treball, vam presentar i publicar la comunicació «“Montsià en capell, guarda’t 

d’ell”: els noms dels núvols a la comarca del Montsià», en el I Congrés de la Diòcesi de 

Tortosa, i hem publicat el treball «Els noms populars de vents a la comarca del 

Montsià». Presentem aquí el buidatge dels noms de boires montsianenques i altres 

fenòmens meteorològics. 
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BOIRES 

banderes flamenques. Ressol amb colorets i que recorda l'arc de Sant Martí. Sol passar 

mentre el sol surt o es pon. Mot propi dels mariners de les Cases i la Ràpita. El DCVB 

l’enregistra a les costes de llevant, de ponent i de l’Empordà. 

bardissa. Veeu cotonada. A les Cases, el Castell, Freginals, la Galera, Godall, Mas de 

Barberans, la Ràpita, Sant Joan del Pas, la Sénia, Ulldecona, els Valentins i les Ventalles. 

El DCVB el recull a Ulldecona. 

boira. El DCVB el localitza a Catalunya, València, Balears i l’Alguer. «Dia de boira, dia de sol» 

és un refrany que diuen a Amposta, el Castell, els Muntells, la Ràpita, Sant Joan del Pas, 

Santa Bàrbara, Ulldecona, els Valentins i les Ventalles. Al DCVB trobem: «Matí de boira, 

tarda de sol». També hi trobem la dita «Dia de boira, dia de glòria», recollida a Tortosa. 

Altres adagis que fan referència a la boira són els següents: «La boira fa bonança», a 

Alcanar, on també diuen que quan hi ha boira a la nit, de matí poden anar a buscar sèpies 

perquè la mar està tranquil·la. A Freginals a l’estiu diuen «Dia de boira, dia de calor», i a 

l’hivern, «Dia de boira, dia de fredor». «Boira en blanc, mes blanc» a la Galera. «Boira en 

sec, mes sec» a la Galera. Al DCVB: «Boires en sequedat, ven-te la muller i compra blat». 

«Quan s’agarra la boira a Coll-redó, aigua a abundor» a Godall. 

boira alta. Boira contrària a la rastera. Als Valentins. No figura al DCVB. 

boira de dalt. Assenyala vent de cerç. Si la boira ve del Montsià, podria ploure. A Ulldecona. 

No figura al DCVB. 

boira eixuta. A Ulldecona. El DCVB recull: «Boires en eixut, ja cal que Déu t’ajut» a Catalunya.  

boira espessa. Boira alta i densa. A Alcanar i els Valentins. És al DCVB. 

boira gebradora. Boira que porta gebre. No figura al DCVB. 

boira natural. A Sant Jaume i els mariners de la Ràpita diuen que la boira és natural quan n’hi 

ha als mesos que en sol haver-hi. No figura al DCVB. 

boira pixadora. Boira humida que assenyala vent. A Alcanar, Amposta, Freginals, la Galera, 

Masdenverge, els Muntells, el Poblenou, la Ràpita, Sant Jaume, Santa Bàrbara i la Sénia. 

No figura al DCVB. 

boira pixona. Boira d’hivern, no acaba de ploure. Sant Joan del Pas. No figura al DCVB. 

boira pixotera. Veeu boira pixadora. A les Ventalles. No figura al DCVB. 

boira rasa. Veeu boira rastrera. A Amposta, les Cases i els mariners de la Ràpita. No figura al 

DCVB. 

boira rastera. Veeu boira rastrera. A Alcanar, el Castell, Freginals, els Muntells i les Ventalles. 

No figura al DCVB. 

boira rastrera. Boira que va arran de terra. A Amposta, Godall, Mas de Barberans, 

Masdenverge, el Poblenou, la Ràpita, Sant Jaume, Santa Bàrbara i Ulldecona. No figura al 

DCVB. 

boira seca. Boira que assenyala vent. Als Muntells, la Ràpita i la Sénia. 
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boirada. Molta boira durant la nit. A Santa Bàrbara. El DCVB defineix boirada com a boira 

espessa o gran extensió de boira i documenta que és un mot propi del Pirineu Oriental, 

Menorca, Mallorca, Eivissa i València.  

boiregada. Boira espessa que surt de matí. A Ulldecona. El DCVB el localitza a València. 

boires. Núvols a la falda dels Ports. «Quan Montsià porta boira, aigua a la vora» a Ulldecona. 

No figura al DCVB. 

boires apegades. Boires que estan agarrades a la muntanya. A la Ràpita. No figura al DCVB. 

boires blanques. Boires blanques que es formen per la mar. A la Ràpita. El DCVB recull boira 

blanca i la defineix com a «boireta que surt de la badia d’Alcúdia i es passeja per devers 

s’Escanyat del Puig de s’Erissó, i pronostica pluja dins tres dies» a Artà. 

boires de fora. Núvols calmats apegats a Montsià, que no porten aigua. Se solen formar al 

mes d’agost. A la Ràpita. No figura al DCVB.  

boires de Sanxo. S’apeguen baix i assenyalen aigua al cap d’uns dies. A Sant Joan del Pas i 

Ulldecona. No figura al DCVB. 

broma. Veeu boira. A Freginals a on ens la van definir com a «bromes que s’aixequen en 

castells» i a Mas de Barberans. És al DCVB. 

cali(t)ja. Veeu calima. Al DCVB trobem les formes calitja i calija. 

calima. Boira no gaire espessa. A les Cases, a on també en diuen calitja. És al DCVB. 

cotonada. Cotó agarrat a la muntanya dels Ports de Caro. Assenyala mestral. Mot propi dels 

mariners de la Ràpita. El DCVB el recull a Barcelona, l’Empordà i Girona. 

gebra. Boira neu que gela. A Santa Bàrbara. Al DCVB hi ha l’entrada gebre tot i que matisa 

que a vegades s’escriu gebra. A Andorra, Tortosa i Benassal.  

 

ESTELS 

bordons. Estels en línia. A Mas de Barberans. (Cf. l’accepció DECLC, s. v bordó). Veeu 

Gimeno (1988: 248-250) per a més informació sobre aquest terme que ell documenta a la 

Sénia i Castell de Cabres. També ha sigut enregistrat a Rossell per Gargallo i Pradilla 

(1997: 87). El DCVB el recull a Morella. 

cabrilles. Rogles d’estels. Segons els informants de Mas de Barberans, és un terme més propi 

dels pastors. Gimeno (1988: 248) recull aquest terme a la Sénia, Canet lo Roig, el Boixar i 

Ares. El DCVB recull la forma cabrelles a Fraga. 

campanejar els estels. Els estels fan pampallugues. És indici de vent. A la Ràpita. No figura al 

DCVB. 

 

EL CEL 

cel de mànigues. El cel assenyala que hi haurà mànigues (veeu mànega d’aigua). A la Ràpita. 

No figura al DCVB. 

cel ras. Quan al cel no hi ha gairebé núvols. A Alcanar, les Cases, Godall i la Ràpita. 
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clariana. Veeu cel ras. A les Cases diuen: «Hi ha molta clariana!» En aquest sentit no figura al 

DCVB. 

clarianes. Quan el cel està tapat de núvols, però hi ha trossos que no ho està, als Valentins 

diuen que els núvols fan clarianes. Figura al DCVB en l’entrada clariana. 

claribell. Cel ras que ressent mestral. A les Cases i la Ràpita. No figura al DCVB. 

fer finestres los núvols. Veeu clarianes. Als Valentins. Són senyal de pedra. No és al DCVB. 

miranda. Veeu cel ras. A les Cases i la Ràpita. Figura al DCVB. 

 

LLAMPS I TRONS 

llamp. A les Cases, Freginals, Godall, Sant Joan del Pas i Ulldecona. El DCVB el recull com un 

nom propi de l’occidental, oriental, menorquí i eivissenc. 

llamp llamadero de mestral. Es diu quan llampa a la mar i és senyal de mestral. A les Cases i 

la Ràpita. No és al DCVB. 

llampadissa. En l’expressió: «Hi ha una llampadissa al racó de les Bruixes!» als Muntells. Vol 

dir que plourà. El racó de les Bruixes es troba al Montsià. El DCVB el recull a Tortosa i 

Eivissa. 

llampar. «Llampa a la marina, cerç a la matina» a Freginals, la Galera, Masdenverge, el 

Poblenou i Santa Bàrbara. «Quan llampa a la marina, aigua a la vinya» als Muntells. 

«Llampa a la marina, ventolina» a Amposta, els Muntells, el Poblenou i Sant Jaume. 

«Llampa a la serra, aigua a la terra» a Alcanar, Amposta, els Muntells, el Poblenou, Sant 

Jaume i Santa Bàrbara. A la Ràpita s’han recollit quatre refranys: «Llampa pel canal del riu, 

mestral segur», «Si llampa a la marina, polp o sardina», «Cel ras i llampant per Mallorca, lo 

mestral està a la porta» i «Quan llampa pel mig lo cel, aigua segura». «Si llampa a la 

marina, cerç a la garriga» al Poblenou. «Quan llampa a la mar, vent de la serra» a Alcanar. 

«Quan llampa a la mar, aigua a la terra» a Sant Joan del Pas. El DCVB recull a Vinaròs 

«Quan llampa a la mar, aigua de terra». El DCVB recull llampar a Tortosa, l’Empordà, 

Girona, costa de llevant, Castelló, València i Balears.  

llampec. A les Cases, el Poblenou i Sant Joan del Pas. El DCVB el dóna com a propi del català 

occidental, valencià, oriental i mallorquí. 

llum de Sant Te(l)m. Llumeta que es formava antigament al pal més alt de les barques abans 

d’un fort temporal. Mot propi dels mariners de les Cases i la Ràpita. És al DCVB en 

l’entrada llumet de Sant Telm. 

mar de llamps. Quan la mar està encalmada i de cop es presenta una forta tempesta. A les 

Cases. És al DCVB en l’entrada mar de llamp. 

rellampec. A Freginals, Godall, Masdenverge, a Sant Joan del Pas, la Sénia i Ulldecona. A 

Mas de Barberans es va recollir «Rellampecs a Cardó, vent i aigua no». El DCVB recull 

aquest terme a Fraga, Massalcoreig, Mequinensa, Gandesa, Ribera d’Ebre, Maestrat, 

Morella, Alcoi, Tortosa, Amposta, Oropesa, Peníscola, Vistabella i Benassal. 
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rellampegar. A Alcanar, les Cases, el Castell, Freginals, la Galera, Godall, el Poblenou,1 la 

Sénia, Ulldecona, els Valentins i les Ventalles. El DCVB recull aquest terme a Fraga, 

Massalcoreig, Gandesa, Ribera d’Ebre, Maestrat, Morella, València, Torís, Alacant i Alcoi. 

tro. «Trons al març, fred abril i maig» a la Sénia. És al DCVB. 

tronada. «Quan hi ha tronada, agarra la burra i esbarda» a Ulldecona. És al DCVB. 

tronar. «Quan trona a Penyíscola, agarra la mula i trisca» a Masdenverge. «Quan trona a 

Penyíscola, agarra la burra i trisca» a Sant Joan del Pas. «Quan trona a Irta, agarra el burro 

i trisca» al Castell i els Valentins. «Quan trona a Irta, esbarda el burro/la burra i trisca» a 

Sant Joan del Pas. És al DCVB. 

 

EL SOL 

ressol. Aquest terme té dos accepcions: 1. Caldor que t’arriba del sol estant a l’ombra, i 2. 

Reflex del sol que assenyala mal temps. Amb el primer significat l’hem recollit a Amposta, el 

Castell, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, els Muntells, Sant 

Joan del Pas, la Sénia, Ulldecona i les Ventalles. Amb la segona accepció a les Cases i la 

Ràpita. És al DCVB. 

restel. Veeu la primera accepció de ressol. A les Cases i Alcanar. No figura al DCVB. 

sol de tronada. Sol fort que fa als matins del mes de març i que és senyal que a la tarda hi 

haurà tronada. A Sant Jaume d’Enveja. No és al DCVB. 

sol drogat. A l’hivern, quan el sol no té força, diuen que està drogat. A la Sénia. No és al 

DCVB. 

sol en llenties. Sol que està més brillant del que és habitual. A les Cases. No és al DCVB. 

sol mústio. Quan no escalfa. A Ulldecona. No és al DCVB. 

sol rallent. Sol amb molta força. A Amposta. El DCVB remet a la forma rellent com a sinònim 

d’humit, per tant, no apareix en el sentit en què nosaltres l’hem recollit. 

sol rogenc. «Sol rogenc, aigua o vent» a Sant Joan del Pas. No és al DCVB. 

sol roig. A les Cases s’ha recollit amb el sentit que és un sol que surt amb més potència, als 

Muntells porta vent de dalt i a la Ràpita, ponent. En aquesta població s’ha enregistrat el 

refrany «Sol rogenc, gregal o ponent». 

solina. Veeu la primera accepció de ressol. A Ulldecona. «Quina solina!» El DCVB recull 

aquest terme a Morella. 

 

ALTRES FENÒMENS METEOROLÒGICS 

glopada. Amb el significat de ruixat, l’hem recollit a les Cases i la Ràpita. El DCVB el dóna com 

a propi del valencià i el recull com un cop de vent acompanyat d’un ram d’aigua. 

mànega d’aigua. Núvol gros que xucla l’aigua de la mar i la du a terra. A Alcanar, Freginals i 

Mas de Barberans. És al DCVB. 

                                            
1 Un informant d’aquest nucli de població ens va contar la següent història: «Eren dos 
germanets bessons i un dia rellampampa i l’atre fea no que rellampumpa i els dos se 
barallaven. I sa mare fea fills meus, són rellampecs, ni rellampampa, ni rellampumpa». 
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Un	relat	(probablement)	inèdit	del	
lletraferit	Eduardo	de	Arévalo	i	Lledó	

 
A cura de Roc Salvadó 

 
Professor d’Història i historiador. 

 
 

Nota preliminar 

 

Eduardo de Arévalo i Lledó va nàixer a Tortosa el 1830. Era fill del notari Josep de 

Arévalo, que fou alcalde de Tortosa entre 1853-1854. Escriptor miscel·lani, ja des de 

ben jove va manifestar la seua vocació. Estudià a València i allí va entrar en contacte 

amb els cercles literaris de la capital del Túria, que el van animar a perseverar en la 

seua vocació.  

 

No és ni de bon tros un autor conegut i els exemplars de les seues obres no es troben 

fàcilment per a la seua consulta. Com resulta habitual amb els lletraferits decimonònics 

va fer una mica de tot: poesia, teatre, relats històrics i folklòrics. En este darrer camp 

es podria considerar un antecedent de Ramon Vergés Pauli i de Joan Moreira. Com a 

escriptor romàntic, segueix l’estela de Jaume Tió.  

 

Va ser interventor de duanes i fruit de la seua 

dedicació com a funcionari és l’obra Movimiento 

comercial de las islas Canarias de 1880-1884. El 

gruix de la seua producció, però, se centra en 

temes nobiliaris, heràldics i de temàtica històrica 

medieval, potser a causa de ser cavaller de l’Orde 

de Sant Joan, títol que ja ostentava son pare. La 

seua obra més coneguda és Armas y blasones de 

la fidelísima ciudad de Tortosa, juntament amb 

altres com Carbons y Garidells, El Marquesado de 

Tortosa o Los alfayates. Va estrenar a més dos 

obres de teatre: Un desliz en la apariencia i El rey 

Vamba.  

 

 Armas y blasones de la fidelisima  
 y ejemplar ciudad de Tortosa,  
 1865. Exemplar conservat a la  
 Biblioteca de Catalunya. 
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L’altra vessant de la seua producció és la poètica, especialment la de la poesia sacra 

de temàtica mariana, amb títols tan significatius com El Cíngulo de María (Tortosa, 

1856) i El mes de mayo poético, consagrado a la Santísima Virgen María, madre del 

amor hermoso (Barcelona, 1869) És autor d’una Guia històrica (sic), monumental y 

estadística de Tortosa, impresa el 1864 per decisió de l’ajuntament de la ciutat, que 

també el va nomenar Cronista oficial de Tortosa. Eduardo de Arévalo precedeix amb la 

seua guia l’obra de Fernández y Domingo Anales o Historia de Tortosa, un clàssic de 

la història tortosina del segle XIX.  

 

També va col·laborar i publicar en diversos periòdics locals i provincials. La seua 

carrera professional, però, el portà a Bilbao, on va morir el 1892. Allí també fou 

sensible als temes històrics bascos i va publicar l’article «So el árbol de Guernica» 

l’any 1884. 

 

A continuació presentem un breu relat, possiblement inèdit, aparegut en un full solt de 

l’arxiu Bayerri, que reuneix totes les característiques de la manera de fer dels 

romàntics. 

 

* * *  
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Atardeceres tortosinos.  Acuarelas románticas 

 
La mano blanca 

 
 

Eduardo de Arévalo y Lledó 
 

 
El Sol relucía aún tras la levantada arcada, que señera daba paso á la mirada 
sobre el fértil y extenso valle cruzado por el padre Ebro, en esta hora iridiscente, 
con los postreros rayos del astro rey. El oficial andaba erguido con su mano 
izquierda descansando en el pomo de su espada; parecería por su mirada que 
buscase con ahínco á alguien entre las personas circundantes que se solazaban 
cerca de las aguas, ahora mansas, de aquel río. 
 
El Ebro, numen de poetas, se deslizaba majestuoso entre las riberas, llenas de 
bullicio y actividad. La ciudad risueña se miraba en sus aguas, ahora paternales 
pero á veces terribles, enfurecidas, que los hijos de Tortosa sabían bien temer. 
 

 
El pont de barques de Tortosa, amb les casernes militars al fons. Fotografia de Bonaventura 
Masdeu, entre 1885-1892. Arxiu Comarcal del Baix Ebre. 
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Miró el puente de barcas y recordó la pasada noche. La rabia le ensombreció el 
rostro. Volvió á revivir la escena aunque deseara apartarla de su recuerdo. 
 
Se veía cruzando el puente cuando empezaba á caer la noche. Sus pasos 
resonaban sobre la madera del entarimado. Soplaba un viento acanalado que 
rizaba las aguas del Ebro. Chirriaban las clavijas y los goznes del maderaje. 
Extrañamente nadie cruzaba á aquella hora. En mitad del puente se agitaba un 
bulto informe que parecía gemir al compás del viento. Sobresalía una mano 
blanca entre el revoltijo impreciso de ropas. Se acercó, entre curioso é intrigado, 
y la masa amorfa se le echó encima. Intentó apartarse bruscamente pero solo 
consiguió arrastrar á aquella masa que le tenía aferrado por la guerrera. Cerca 
de su cara, otro rostro deforme y lleno de muecas, balbuceaba: «¡Deme una 
limosna, caballero oficial, por Dios, deme una limosna!» Su pálida mano le tenía 
cogido por la solapa de la guerrera. La vaharada de su aliento le golpeó la faz, y 
sintió crecer un horror extraño. Se oyó á sí mismo chillar de espanto: 
«¡Suéltame, suéltame bellaca!» Se echó para atrás y cayó al suelo; la mano le 
arrancó un botón. Él se levantó y echó á correr. A su espalda oyó una risotada: 
«¡Valiente limosna, señor oficial, valiente limosna!» Llegó blanco de ira y 
vergüenza á su habitación. Se miró la guerrera, era ostensible que le faltaba un 
botón. Era un deshonor, debía recuperarlo. 
 
Apartó el recuerdo y buscó con los ojos á la mendiga. No estaba en el puente. 
Esto aumentó su desazón. Lo cruzó una y otra vez sin verla. Esperó impaciente. 
Al final la intuyó más que verla. En la otra orilla, arrebujada contra una barca, 
se veía flotar la mano blanca. Se acercó decidido y altivo. Quiso conminarla con 
voz firme, como cuando se dirigía á la tropa: «¡Dame el botón, te lo ordeno!». 
 
Un rictus que parecía una risotada cruzó la cara de la mendiga. La voz le resonó 
extrañamente grave: «Señor oficial, espero una limosna; desde anoche espero una 
limosna». 
 
Intentó desenvainar la espada ante tamaña insolencia, pero la profundidad de 
los ojos que le escrutaban se lo impidió. Dudó y comprendió. Depositó una 
moneda en la palma casi transparente de aquella mano y esperó. La mendiga 
ladeó la cabeza como señalando, se levantó —era muy alta—, le miró por última 
vez, y le dio la espalda. Intimidado, el oficial la siguió con la vista y entonces lo 
vio: sobre el travesaño oscuro de la barca relucía apagadamente el botón.	
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Oh,	amics	meus,	no	hi	ha	cap	amic?*		
 

 

Lluís Montull 
 

Professor de Filosofia de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta 
i autor de Walter Benjamin. Els límits de la democràcia (2016) 

 

 

Resum: Aquest article es pregunta pel significat de l’amistat avui i la seva rellevància 
política. Per respondre-hi, contrasta la concepció clàssica d’amistat, d’arrels 
aristotèliques, amb la que proposa Walter Benjamin, la qual esdevé especialment 
oportuna davant de l’actual devastació de les relacions públiques i privades. 
 
Paraules clau: amistat, resolució de conflictes, filosofia, Walter Benjamin, Aristòtil. 
Palabras clave: amistad, resolución de conflictos, filosofía, Walter Benjamin, Aristóteles. 
Key words: friendship, conflict resolution, philosophy, Walter Benjamin, Aristotle. 
Mots clef: amitié, résolution de conflits, philosophie, Walter Benjamin, Aristote. 

 

 

 

Entre tots els conceptes més o menys opacs i esquius dels quals s’ha ocupat la 

tradició filosòfica, l’amistat és un dels que desperten més interès. Ho puc afirmar de 

primera mà perquè pocs cops els meus alumnes del Berenguer IV m’han prestat tanta 

atenció com quan m’hi he referit a classe. Només cal fer un cop d’ull a la història de la 

literatura i del cinema per entendre la rellevància de l’amistat; penseu en Aquil·les i 

Pàtrocle, Sòcrates i Plató, els tres mosqueters, Montaigne i La Boétie, Butch Cassidy i 

Sundance Kid —els de la pel·lícula, és clar—, Thelma i Louise, don Quixot i Sanxo o, 

fins i tot, el xèrif Woody i Buzz Lightyear de la pel·lícula d’animació Toy Story. 

Segurament, el motiu d’aquesta fascinació radica en el fet que, en gran part, l’amistat 

defineix qui som. Com diuen les padrines de Lleida, «Dis-me amb qui vas i et diré qui 

seràs», i aquí és rellevant fixar-se en el futur de seràs, perquè efectivament són els 

amics els qui van conformant els nostres valors, gustos i maneres de ser venidores, 

mentre que les altres relacions, per exemple els saludats i els coneguts —que deia en 

Josep Pla— tenen una incidència menor en la constitució del nostre caràcter. Un qui 

som que, a més, no ens defineix a nosaltres sols com a individus, sinó també la 

comunitat, la colla, que conformem amb els nostres amics i que suposa, segurament, 

                                            
*Aquest escrit neix d’una intervenció a la tertúlia Sota el palmerar de l’Ateneu Barcelonès dirigida pel Jordi 
Arraut i que va tenir lloc el 28 de maig del 2016. Agraeixo al Jordi Arraut i als seus contertulians 
l’oportunitat de participar en una vetllada tan enriquidora. Alguns dels exemples que aquí s’expliquen són 
fruit d’aquell diàleg amistós. 
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una de les formes d’unió més fermes que puguin existir i, si no, pregunteu-ho al primer 

adolescent que us trobeu. 

 

Ara bé, si fem cas de la frase «Oh, amics meus, no hi ha cap amic!», que des de 

Diògenes Laerci s’atribueix a Aristòtil, l’amistat no és alguna cosa que es pugui donar 

per descomptada, fins i tot entre els qui són titllats com a tals amics; per tant, caldria 

preguntar-se què és l’amistat? I, encara més, si fem compte que en la societat actual 

les relacions, gràcies a les noves tecnologies, s’han convertit també en objecte de 

consum; aleshores, una altra qüestió rellevant és en què consisteix avui l’amistat?, o 

dit d’una altra manera: podem parlar de l’amistat en els mateixos termes que la 

definien els autors clàssics? I, finalment, aquesta amistat, com a ideal comunitari, com 

a definició del qui som, té alguna rellevància en la nostra democràcia massificada? 

Aquestes són algunes de les reflexions interrogatives sobre l’amistat i la seva 

importància política que voldria plantejar en aquest article, partint del concepte clàssic 

d’amistat, per contrastar-lo amb una visió més pròpia de l’era de la reproductibilitat, 

també de les relacions, en què vivim: la que va sostenir Walter Benjamin, el filòsof que 

va explorar els contorns de l’experiència contemporània en el període d’entreguerres 

del segle XX. 

 

Però, en què consistiria aquesta concepció clàssica de l’amistat? Bé, les reflexions 

filosòfiques sobre l’amistat són molt nombroses i ocupen tota la història del pensament 

des del seu inici. Tot i que, si parlem de definició clàssica d’amistat, sens dubte, hem 

de partir d’una de les primeres i més determinants: l’aproximació que en fa Aristòtil a la 

seva Ètica a Nicòmac. El punt de partida d’Aristòtil és la seva comprensió de l’home 

com un ésser social o, millor dit, polític, és a dir un ésser que només desenvolupa 

totes les seves capacitats cognitives, afectives, polítiques, morals i culturals si 

estableix relacions socials. Entre totes aquestes relacions —que, a més de l’amistat, 

contemplarien l’enemistat, l’amor i, almenys, els saludats de Josep Pla—, Aristòtil se 

centra en els llibres VIII i IX d’aquesta obra en l’amistat i en distingeix tres menes de 

relació amistosa.  

 

Primer, tindríem, diu Aristòtil, l’amistat per utilitat, que es basaria en la recerca d’un 

profit que, sense aquesta relació, no es podria obtenir. Seria la forma d’amistat més 

nombrosa i, com a exemples d’aquesta relació, podríem comptar —quan estan ben 

avinguts, és clar—, des dels treballadors d’una empresa, als veïns d’una escala o els 

lladres que s’associen per robar un banc i s’aprecien, precisament, perquè cadascú 
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aporta una habilitat, un bé diferent que sumats als dels altres amics els permeten 

assolir objectius que, d’altra manera, serien inabastables. 

 

En segon lloc, Aristòtil parla de l’amistat plaent, aquella en què es busca la diversió 

que no podem aconseguir sols. Seria, per a ell, la forma d’amistat més grollera i 

l’específicament pròpia dels joves. Quan en vaig parlar als meus alumnes, de seguida 

van pensar en el concepte follamics; però, més enllà d’aquesta interpretació únicament 

sexual, Aristòtil es refereix al tipus de relació amistosa on l’esbargiment suposa 

sempre la primera opció, una prioritat vital que passa per davant de les obligacions 

imposades pels avorrits adults. Ja se sap, els aixafaguitarres que, un cop i un altre, 

repetim als nostres fills i alumnes quins són els seus interessos reals, aquells que el 

seu permanent enjogassament posa en perill: —No saps fill meu què t’estàs jugant el 

futur amb aquesta actitud? —Si el futur fos un joc, pare meu, no hi hauria cap 

problema... És, en definitiva, el «Don’t stop me now, I’m having such a good time» que 

cantava Freddie Mercury, com el crit de guerra que una bona part dels joves 

proclamen generació rere generació —almenys des de fa 2.500 anys!—, contra els qui 

interrompem la seva xalera en nom d’activitats més productives. 

 

Per últim, Aristòtil destaca l’amistat virtuosa basada en l’admiració de la bondat i que 

requereix el reconeixement, a diferència de l’amor, necessàriament recíproc d’almenys 

dues persones que s’estimen per ser com són. Una admiració que, en Aristòtil, estaria 

basada en la igualtat de caràcters perquè, com dirà després Ciceró, els amics 

respondrien al nostres jos idealitzats. Aquesta forma d’amistat seria la més duradora i 

l’única que mereixeria el nom d’amistat perfecta, perquè no es basaria en cap càlcul i, 

per això, també resultaria la més lliure perquè no estaria condicionada per l’obtenció 

de cap profit o plaer a canvi. Això no significa que als amics no els demanem favors o 

que l’amistat no constitueixi, com va afegir més tard Epicur, una de les fonts més 

meravelloses de plaer i felicitat —tot i que aquest plaer en l’amistat vertadera no hauria 

d’incloure, segons Aristòtil i a diferència dels meus primaverals alumnes, el goig 

sexual—. No, la qüestió aquí, per a Aristòtil, és que els amics, els autèntics amics i 

amigues, els valorem per ells mateixos i no perquè els necessitem. Per aquest motiu, 

només l’amistat virtuosa fa possible sense més el bé comú i aquest sentit la convertiria 

en una virtut política, atès que, únicament, la confiança basada en ella ens permet 

veure més enllà de l’interès particular, predominant en les altres formes d’amistat, i 

esdevenir cada dia millors individualment i col·lectivament; com escriu Aristòtil referint-

se a l’amistat perfecta: «L’amistat ajuda els joves a evitar l’error; els vells, a curar-se i a 

superar llur feblesa en l’activitat; i els qui són en la flor de la joventut, a emprendre 
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nobles accions. En efecte, “quan dos van junts” esdevenen més capaços de pensar i 

d’actuar». Ara bé, aquesta és també l’amistat menys nombrosa, una exclusivitat que 

és la que, precisament, hauria portat Aristòtil a afirmar l’aparentment contradictòria 

frase que, com deia, li hauria atribuït Diògenes Laerci. Una cita que ara es pot 

entendre millor, perquè, si bé és cert que sovint ens dirigim a amics per plaer o 

conveniència —i per això «Oh, amics...»—, aquests no tenen perquè ser amics per 

virtut —i, per tant «... no hi ha cap amic!»—. Però aquesta exclusivitat no ens ha de fer 

oblidar que, per a Aristòtil, aquesta mena d’amistat és del tot necessària per mantenir 

els vincles de l’Estat i ho és, especialment, en una democràcia, perquè en un règim 

polític on predomina la igualtat, només l’amistat per virtut pot mantenir forts els lligams 

entre governants i governats. 

 

A aquesta definició clàssica aristotèlica, s’hi haurien afegit al llarg de la història del 

pensament alguns matisos importants. El primer que voldria esmentar ve d’Epicur, per 

a qui l’amistat, com un plaer en si, com un pharmakon, un remei contra els dolors de la 

vida, està vinculada amb la memòria i, en aquest sentit, l’amistat era per a ell el mitjà 

per assolir la immortalitat i felicitat dels déus. Ja que, segons Epicur, seguim vius 

mentre ens recorden els amics. També, és oportú, en aquesta relació de definicions 

diguem-ne doctrinals de l’amistat, esmentar Voltarie, que defensa que els amics, a 

més de ser bons, han de ser sensibles —el que avui anomenaríem empàtics—, perquè 

una persona solitària, escriurà en el seu Diccionari filosòfic, pot ser bona però no té 

amics. I, finalment, cal tenir en compte el gran filòsof modern de l’amistat: Montaigne, 

que va abandonar la vida pública i es va recloure a escriure la seva gran obra, 

Assaigs, arran de la mort del seu gran amic Étienne de La Boétie. Entre les seves 

pàgines apareixen, dedicades a l’amic perdut, una de les descripcions més preuades 

de com neix l’amistat: «Si se’m força a dir per què l’estimava, sent que això no es pot 

expressar sinó contestant: Perquè era ell, perquè era jo». Amb aquesta definició, 

Montaigne reformula la identitat virtuosa d’Aristòtil, perquè aquesta, en lloc d’una 

igualtat prèvia, naixeria de l’admiració, de la identificació plena, amb una diversitat 

inicial, com és el cas, per exemple, dels esmentats Sanxo i don Quixot o dels 

personatges de Toy Story. En contrast, per tant, amb la consideració de l’amic com 

l’alter ego, com el nostre jo millorat, d’Aristòtil o de Ciceró. 

 

Fins aquí, tot semblaria que són flors i violes gràcies a una amistat que, basada en 

l’admiració i afecte més profunds, permetria tant el progrés personal, com la pau 

social. Però la qüestió que ara voldria introduir és: fins a quin punt, aquesta relació no 

instrumental pot ser avui en dia possible? I si és factible, de quina forma? És a dir, com 
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diu el títol d’aquest article, canviant l’exclamació de l’original per una interrogació: Oh, 

amics, no hi ha cap amic? I aquí és on entra en joc el que explico al meu assaig Walter 

Benjamin. Els límits de la democràcia, dedicat a l’actualització de la crítica de la 

violència d’aquest filòsof que es va suïcidar a Portbou el 26 de setembre de 1940 

fugint del nacionalsocialisme. Perquè hi intento 

argumentar que sí que és possible, però com a forma 

de resistència en un món on, precisament, ja no sembla 

tenir lloc una amistat com la que Aristòtil proclamava a 

l’Atenes clàssica o Montaigne a la França del 

Renaixement. Per què? Doncs, com ens descobreix 

Walter Benjamin, a causa que la violència ha acabat 

impregnant del tot les relacions polítiques i socials. Pel 

que fa a la política, Benjamin es refereix, per exemple, a 

la crisi dels primers parlaments de l’aleshores naixent 

democràcia de masses, els quals, amb les seves resolucions, ja s’acabaven plegant a 

interessos que res tindrien a veure amb el seu origen revolucionari. Una crítica que ara 

es veuria accentuada en la nostra democràcia, cada cop més semblant a una cracia 

sense demos, on els autèntics dirigents de la política, a qui no votem, actuen des 

d’institucions com el FMI o el Banc Central Europeu —per no parlar de corporacions 

privades com Amazon o Google—, amb indiferència de les nostres decisions a les 

successives comeses electorals.  

 

En el cas de les relacions socials, aquesta devastació prendria la forma d’una 

massificació tecnificada i de la reducció de tot allò que té a veure amb la nostra 

existència a objecte de consum. Vivim en un món en què tot acaba esdevenint 

mercaderia i l’amistat ha entrat de ple en aquest mercat on tot es ven i es compra. 

Benjamin va albirar aquesta degradació de les relacions en les multituds que, al primer 

terç del segle XX, ja poblaven les capitals europees i les sales de cinema, on els 

espectadors absorts començaven a confondre la realitat amb el que succeïa a la 

pantalla. Però, avui en dia, amb la revolució tecnològica, es poden confirmar les seves 

intuïcions d’un àmbit social on ha deixat de tenir sentit la utopia d’una amistat basada 

en la mera admiració de la virtut. Perquè, plantejada amb aquesta simplicitat, l’amistat 

autèntica acaba essent banalitzada en comptes de Facebook i Instagram, on, fins i tot, 

la fins ara considerada òbvia distinció de Josep Pla entre amics, coneguts i saludats 

sembla haver saltat pels aires, ja que en els comptes de les xarxes socials molts dels 

amics registrats no arriben a la categoria de coneguts ni tan sols de saludats, almenys 

físicament. 
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Fins i tot esdevindrien impracticables les altres versions rebaixades de l’amistat 

aristotèlica. Perquè la recerca del profit ha derivat en una competitivitat salvatge que 

no deixa espai ni a la perdurabilitat ni a l’empatia. I si no pregunteu-li-ho a Joan Rosell, 

el president de la CEOE, que fa uns mesos va 

afirmar taxativament que «tenir un contracte fix i 

segur és una cosa del segle XIX», unes paraules 

amb què es negava, expressament, la possibilitat 

d’una relació laboral basada en el mutu interès, 

ja que, com en els temps del capitalisme 

salvatge, l’únic benefici que es contempla és el 

de les empreses, que són, com repeteixen els 

recitadors d’obvietats, les qui creen llocs de 

treball. I, és clar, aquí la pregunta és: sí, sí, això 

ja està clar, però en quines condicions, quina 

mena de fatalitat precària se’ns vol fer empassar 

a través de mantres neoliberals com aquest? Un 

procés de liquidació que, també, afectaria 

l’amistat plaent, tan estimada pels nostres eterns 

adolescents —potser, per cert, perquè no tenen 

altre remei—, atès que el plaer, el goig, si bé resisteix com pot en les escletxes del 

sistema, també hauria quedat en gran part reduït a un consum sense memòria que mai 

ens pot arribar a satisfer de debò. O, encara pitjor, esdevé un plaer que només té lloc 

per intermediació, a través de tercers, els quals amb els seus likes ens proporcionen 

un goig que només sentim per ells, en un joc de miralls pervers en què les pantalles, 

de les quals en temps de Benjamin érem espectadors passius, ara esdevenen els 

nostres jutges més severs; com en el capítol «Somriu, t’estan puntuant», de la sèrie 

televisiva Black Mirror, on per mitjà d’una app, els personatges es puntuen els uns als 

altres la seva conducta com si es tractés d’establiments per menjar o dormir. 

 

I si ja no hi ha cap amic que mereixi tal nom, com és possible l’amistat? Doncs, com 

defensa Walter Benjamin en un fragment del seu escrit sobre la violència política Per a 

la crítica de la violència, a partir de dues condicions, dues cauteles que la filosofia 

anterior quasi mai havia associat a aquesta relació, segurament perquè no partien com 

Benjamin de la no-experiència a la modernitat. Dues condicions, en definitiva, que per 

a ell farien possible, gràcies a la conversa, no només una forma d’enteniment pacífic 

en l’àmbit privat, sinó, fins i tot excepcionalment, permetrien traslladar aquest acord no 

violent a la política.  
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La primera d’aquestes condicions insospitades serà sostenir que allò que fa possible 

aquest enteniment amistós en l’àmbit privat no consisteix ni de lluny en la identificació 

plena d’Aristòtil i Montaigne entre amics; altrament, afirma Benjamin, l’acord amistós 

no violent té lloc gràcies, nogensmenys, que inclou la possibilitat de l’engany o, com 

escriu literalment Benjamin, té lloc gràcies a «la impunitat de la mentida en la 

conversa». Per tant, atenció!, només hi ha acord perquè una part del que pensen o 

senten els que hi participen pot quedar oculta o mal interpretada. La qüestió, és clar, 

és com entendre una definició tal d’amistat que basa la seva virtut en una condició, la 

permissivitat amb la mentida, la qual, per exemple, per a Kant era incompatible amb el 

deure moral; és a dir, una condició que ens obligaria a abandonar la condició de bons, 

que enorgullia els amics clàssics. 

 

Al meu parer, aquesta interpretació de la impunitat 

de l’engany de l’amistat benjaminiana no s’ha 

d’entendre en el sentit que l’amistat només és 

possible si es fingeix, si l’amistat esdevé —parlant 

en termes col·loquials actuals— un forma de 

postureig. Altrament, entenc aquesta vindicació de 

l’ocultació —que ell, per cert, va practicar amb els 

seus amics Adorno, Brecht i Scholem— com una 

defensa del caràcter únic i intraduïble que defineix 

cada amistat, la qual és tan singular que no pot ser 

del tot comprensible o verificable des d’una altra 

relació. Existeix la possibilitat de l’engany només en 

el sentit, doncs, que en cada relació amistosa, 

esdevenim diferents, i, per aquest motiu, algunes de 

les nostres intencions i pensaments només apareixen gràcies a aquesta amistat i unes 

altres es tanquen als ulls d’aquest amic per obrir-se als d’un altre. Perquè, al cap i a la 

fi, cadascuna de les nostres relacions amistoses és única i exclusiva, basada en la 

seva pròpia memòria i bondat. Potser això explicaria —com sostinc al meu assaig— la 

prevenció que sovint sentim d’aplegar en una mateixa ocasió amics diversos, perquè 

les confidències, que han convertit cadascuna d’aquestes relacions en úniques, 

podrien entrecreuar-se, així com posar al descobert la nostra, en algun mode, diferent 

manera de ser en cadascuna d’elles. En aquest sentit d’exclusivitat, la defensa de 

Benjamin de l’engany faria possible la resistència contra la dictadura de la 

transparència de les xarxes socials, on tot ha de quedar al descobert, tot s’ha de 

compartir amb tothom i, precisament, per mor d’aquesta sinceritat hiperbòlica es 
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banalitza; mentre que l’engany benjaminià permetria generar relacions excepcionals i 

úniques. És a dir, l’amistat benjaminiana seria una forma de desconnexió en la 

memòria singular enfront de la interconnexió amnèsica on només existeix el que queda 

reflectit en una pantalla, la qual ens apropa els que estan lluny, mentre ens separa 

dels més propers. 

 

Però Benjamin, com deia abans, va més lluny i diu que aquesta amistat es podria 

extrapolar a l’àmbit polític si compleix una segona condició igualment sorprenent: 

prendre consciència que aquesta relació amistosa pot esdevenir en qualsevol moment 

d’enemistat, si no s’arriba a un acord. El que significaria que l’amistat, l’acord possible, 

no ha de tenir lloc només entre els amics, entre els que pensen igual, sinó també amb 

enemics o entre possibles enemics, els quals comparteixen «la temor als 

desavantatges comuns que amenacen sorgir d’un enfrontament violent, qualsevol que 

fos el seu signe». Perquè només tenint en compte aquesta possible enemistat, és a 

dir, l’agreujament del conflicte, els interlocutors es poden sentir obligats a arribar a un 

acord no violent. Un diàleg amistós en la política que Benjamin veuria representat en 

l’activitat diplomàtica; sobretot, escriu, quan es regulen els conflictes sense tractats, 

cas a cas, és a dir, quan es contempla la singularitat de l’enfrontament i no se’l pretén 

convertir en el símptoma d’una problemàtica general. 

 

L’interès d’aquest plantejament radica en el fet que trencaria la idea d’una república 

bastida en base d’una amistat incondicional, com succeïa amb els ciutadans perfectes 

d’Aristòtil, tots ells rèpliques exactes d’un mateix ideal de virtut; però que, també, es 

podria atribuir a la societat de dos de Montaigne, per a qui era fonamental assumir la 

voluntat dels amics independentment de les conseqüències. En Benjamin no és així, 

perquè defensa que, en el marc de la pròpia comunitat política —i ell sabia bé de què 

parlava perquè coneixia la disbauxa partidista de la República de Weimar—, cal 

assumir la possibilitat que neixi l’enemistat més destructiva. Per això és fonamental 

que es produeixi entre els diferents actors un diàleg autèntic que no defugi el conflicte, 

com succeeix en aquelles seqüències encadenades de soliloquis prefixats que ens 

regalen els polítics, per no parlar del soroll que profereixen alguns tertulians 

professionals. Però, alhora, aquest diàleg, en la mesura que tracti els adversaris o els 

enemics també com a possibles amics, ha de suposar un intent real de resolució 

pacífica d’aquesta enemistat. En definitiva, en un sentit molt similar de l’exemple de la 

diplomàcia de Benjamin, és el que haurien perseguit acords tan difícils com els que 

han intentat resoldre enfrontaments com l’israelopalestí o el sud-africà, i que els seus 

protagonistes, com Desmond Tutu, van retratar amb màximes com aquesta: «Si vols la 
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pau, no parlis amb els teus amics. Parla amb els teus enemics». Un parlar amb els 

enemics, a més, que no cal que sigui portat a terme, únicament, per part de les grans 

instàncies de la política, sotmeses sovint a massa formalismes i obligacions 

interessades, també el poden i l’haurien de protagonitzar, com ha succeït als conflictes 

nord-irlandès o basc, els qui des de les mateixes trinxeres han portat a terme les seves 

accions més despietades. I estic pensant en processos tan interessants com 

l’anomenada Via Nanclares, on presos d’ETA es van entrevistar confidencialment i 

sense contrapartides amb familiars de les seves víctimes. 

 

La proposta de Benjamin, doncs, d’amistat com a virtut cívica passaria, enfront de la 

d’Aristòtil, per radicalitzar la seva excepcionalitat i obrir-la al conflicte. Perquè només 

així pot esdevenir una forma de resistència, per un cantó, contra la ferotge reducció de 

les relacions humanes a estereotips preparats per al seu consum ràpid i, per un altre, 

enfront de la lògica autogenerativa del conflicte en la política.  

 

Segur que la identificació d’aquesta excepcionalitat com a engany, es fa difícil de pair, i 

més si tenim en compte exemples com els que deia a l’inici o com el de la mateixa 

representació clàssica de l’amistat que presenta una deessa amb el bust esquerre nu i 

amb el dit índex de la mà dreta assenyalant-lo com a símbol de la vinculació estreta 

entre sinceritat i amistat. Però, també, segur que estareu d’acord, benvolguts lectors, 

que si en un món com en el nostre quasi res banal o lliure de reflexió pot ser autèntic, 

encara menys l’amistat que, com s’ha vist, ha estat objecte des de l’inici de la filosofia 

d’un interès especial. Fins i tot, podríem dir que la filosofia neix de mà de l’amistat, si 

pensem que el diàleg socràtic no és altra cosa que una recerca de la veritat en el 

diàleg amistós, on la raó passa d’un a l’altre interlocutor quan, com diem en català, 

s’enraona. Perquè només entre amics, molt més que entre amants o adversaris, 

existeix l’autèntica disposició d’escoltar i ser convençuts per l’altre. Això sí, si en 

aquest quasi res banal i sense reflexió pot ser autèntic, cal incloure una excepció 

segura, hauríem de concedir als nostres joves d’avui i d’ahir que sí, que, a cops, cal 

cantar un rotund irreflexiu «Oh, estimats amics, don’t stop me now...» i deixar-se 

menar sense resistència pel vell plaer de l’alegria sense explicació, encara que sigui 

per tornar, amb més forces i sense la pesantor del dogmatisme, a la reflexió tants cops 

opaca i esquiva de les qüestions que des dels grecs ens inquieten. 
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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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Articles	publicats	(2010-2017)	
 
Quaderns de l’Ebre. Revista d’educació, ciència i cultura 
núm. 1 (2010), núm. 2 (2012), núm. 3 (2014), núm. 4 (2015), núm. 5 (2016), núm. 6 (2017) 
 
 
Editorial  
Educar-se per a educar 1: 1-2; La delicadesa d’un 
ocell, la duresa d’un pupitre 2: 1-2; L’escola 
líquida? 3: 1-2; Inspectors universals 4: 1-2; On 
anem? 5: 1-2; Escolaritat i realitat 6: 1-2. 
 
!El futur del passat  
Roc Salvadó Poy. L’Escola del Treball perilla 1: 
3-8; Emili Llorente Rosselló. La fundació de la 
Cambra del Comerç de Tortosa 1: 9-16; Enric 
Querol Coll. Notícia sobre la Sociedad 
Económica Dertosense (1835-1850) 2: 3-10; 
Laura Feliciano Bellés. “La vía chilena al 
socialismo” en la premsa espanyola (1970-1973) 
2: 11-17; Roc Salvadó Poy. Víctor Sáez, bisbe 
de Tortosa, traductor de Víctor Hugo? 4: 3-11; 
Josep Ferran Bel Querol. La capital 
qüestionada. Del tortosinisme centralista i 
localista 5: 3-19; Cristina Favà Bel. El Balneari 
de Porcar 6: 3-17. 
!La llengua parla  
Pili Ibàñez, Tere Izquierdo i Maite Moya. Els 
noms populars de boires i altres fenòmens 
meteorològics a la comarca del Montsià 6: 32-
37. 
!De banda a banda  
Joan Francesc Vidal Arasa. Sorgiment del 
moviment coral a les Terres de l’Ebre (1855-
1930) 3: 9-15; Rossend Aymí. Tres qüestions al 
voltant dels orgues de la catedral de Tortosa 4: 
12-22; David Matheu i Haskell-Bell. Aproximació 
al fons musical de l’Arxiu Capitular de la 
Catedral de Tortosa 5: 20-26. 
!La paciència de la ciència  
Álvaro Arasa Tuliesa. Per què hem d’impartir 
geologia a les escoles i als instituts 1: 17-21;    
—Roques del Port 2: 18-26; José Luis Pascual 
Blázquez. ¿Para qué se fundó el Observatorio 
del Ebro? 1: 22-33; —Sobre la predicción del 
tiempo en los viajes de Cristóbal Colón 2: 27-35; 
—WIFIs, microondas y salud 3: 3-8; Joan 
Fabregat Llangostera. J. J. Landerer, Jaume 
Ferran i Innocent Paulí: la Facultat de Ciències 
de Tortosa (1867-1887) 5: 41-50. 
!El debat educatiu  
Roberto Villagrasa Sampériz. Pequeñas 
reflexiones 1: 34-37; Salvador Cardús i Ros. 
Educar en temps de crisi 2: 36-38; Xavi 
Rodríguez. Mare, què vols, una filla o una 
medalla? 3: 41-50; Marc March. El sindicalisme: 
origen, trajectòria i perspectives actuals 4: 36-
47. Lluís Montull. Oh, amics meus, no hi ha cap 
amic? 6: 42-50. 
 
 

 
Literatura/Literadura  
!Estudis  
Enric Querol Coll. El restabliment de la impremta 
a Tortosa: Josep Cid, 1780 1: 38-41; Andreu 
Subirats Aleixandri. Qui llegirà aquesta farsa 
d’una història personal? Algunes consideracions 
sobre la poesia de Zoraida Burgos 2: 39-44. 
! Inèdits 
Albert Roig 1: 42; Andreu Carranza 1: 42; 
Zoraida Burgos 2: 45; Andreu Subirats 
Aleixandri 2: 45; Marià Lleixà 3: 29; Albert Guiu 
3: 29; Manuel Pérez Bonfill 4: 23; Antoni Vañó 4: 
23; Tomàs Camacho Molina 5: 27; Francesc 
Xavier Forés 5: 27; Carme Cruelles Rosales 6: 
27; Miquel Reverté i Aguilar 6: 27. 
!La poesia necessària 
Albert Roig. Tomba d’Abu Bakr 1: 43; Zoraida 
Burgos. Absolc el temps 2: 46-48; Marià Lleixà. 
Ingravidesa 3: 30-31; Albert Guiu. Poemes 3: 
32-33; Manuel Pérez Bonfill. La Cucafera és de 
fusta 4: 24-25; Tomàs Camacho Molina. 
Pentagrames profans 5: 28; Francesc Xavier 
Forés. Poemes visuals 5: 29; Carme Cruelles 
Rosales. Poemes 6: 28-29; Miquel Reverté i 
Aguilar. La meva pàtria no té vaixell 6: 30-31. 
!Compte amb els contes 
Andreu Carranza. La coneixença amb Anton 
Dorca 1: 44-46; Antoni Vañó. Seres vivos 4: 26-
28. 
!Valor de clàssic  
Pep Carcellé. Correspondència personal entre 
Sebastià Juan Arbó i Pío Baroja 3: 16-28; Xavier 
Aixendri Murall. Un text inèdit de Joan Moreira 
sobre Quico el Célio 5: 37-40. 
!Calaix d’apòcrifs  
Roc Salvadó Poy (ed.). Defensa del cavaller 
Despuig feta per Anton van den Wyngaerde, 
pintor reial 3: 34-40; Joan Antoni González (ed.). 
Jaume Tió, romàntic tortosí 4: 29-35; Roc 
Salvadó i Albert Aragonés (ed.). L’escriptor 
Antoni Altadill: de Tortosa a Barcelona 5: 30-33; 
Roc Salvadó (ed.). Un relat (probablement) 
inèdit del lletraferit Eduardo de Arévalo i Lledó 6: 
38-41.  
!La coa de l’ull 
Joan Sabaté Borràs. El Senat, manteniment, 
reforma o dissolució 6: 18-26. 
!Tècnicament possible  
Laureà Ferré Menasanch. Com millorar els 
nostres vídeos domèstics 1: 47-55. 
! Invertir l’economia  
Emili Llorente. El problema del creixement 
econòmic 2: 49-5. 
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