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Miquel À. Marquès Sintes
Arxiu General del Consell Insular de Menorca
Els dies 8 i 9 del novembre passat es va celebrar la IX Fira de l Llibre en Català a
l'Esplanada de Maó. Organitzada pel Consell Insular de Menorca, va rebre la
col·laboració de l'Ajuntament de Maó, l'Institut d'Estudis Baleàrics i els llibreters de
l'illa. En conjunt, hi van participar set llibreries, que van aportar una gran diversitat de
publicacions en català: Llibreria Fundació, Llibreria Catalana, Llibreria Jocs, Sa
Llibreria, Llibreria Pau, Juguettos ca na Joana i La Torre de Papel.
La fira té per objectiu donar a conèixer els llibres editats en català, especialment els
editats a Menorca, i, alhora, brindar tot un seguit d'activitats culturals relacionades amb
el món del llibre. A la fira d'enguany es destacà la celebració del 100è aniversari del
naixement dels poetes Salvador Espriu, Marià Villangómez i Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

La plaça de l'Esplanada va ser el lloc ideal per celebrar una nova edició de la Fira del Llibre en Català

Activitats del divendres
El divendres dia 8 al matí es va obrir la fira i els centres escolars van tenir l'oportunitat
de retre visita als mostradors de les llibreries per veure i fullejar les novetats editorials.

Fillets visitant els mostradors de la fira

Ja al capvespre, es van donar a conèixer tot un seguit de novetats editorials
menorquines. Adolf Sintes presentà Trulls i tafones. La producció d'oli a Menorca.
L'autor parlà de la producció d'oli a Menorca, destacà la tafona d'època romana trobada
a Alaior, es referí a la producció d'oli a Eivissa i Mallorca, així com als béns etnològics
localitzats a diverses coves i al lloc de Son Gall. Comentà que a l'illa no s'havia fet gaire
oli pel desinterès dels pagesos amitgers, perquè aquells mai sabien quant temps farien
de pagès en un lloc determinat. El llibre conclou amb les finques a on es produïa oli, les
referències toponímiques existents sobre l'oli i la seva elaboració, i cita els nous
productors d'oli de la Menorca de principi del segle XXI, així com també quins són els
principals problemes, com és la mosca de l'oliva.

Adolf Sintes parlant sobre la producció d'oli a Menorca

A continuació, Pau Faner ens explicà El mal de la guerra, i ho féu amb la col·laboració
espontània de Miquel Àngel Maria en una animada conversa. L'obra de Faner és una
novel·la d'aventures en què domina l'acció, la guerra, la manera de viure, les conquestes
de l'època i com s'estimaven els homes i dones. Faner construí una novel·la realista
perquè el tema bèl·lic així ho exigeix, i hi descobrirem com el protagonista paga les
conseqüències de la guerra durant tota la seva existència.
L'obra mostra la mesura del que és la vida, i reflexiona sobre el mal i la naturalesa del
mal. El lector no acaba de saber mai si Marc Roses, el protagonista, és bo o dolent; quan
passen coses dolentes, Roses sempre és a prop de l'acció. L'autor confessà que ho féu
així per mantenir la intriga fins al final, com si fos una novel·la policíaca.

Pau Faner i Miquel Àngel Maria, en un moment de la seva animada conversa

Josefina Salord ens apropà a l'obra Vicenç Albertí i el teatre popular. La força d'una
literatura són els creadors literaris, els lectors i la reflexió literària. Salord parlà de la
reflexió literària, ja que cal estudiar amb rigor per conèixer la nostra història literària.
Salord recordà que Jordi Carbonell definí la riquesa literària del segle XVIII a Menorca
com el període menorquí de la literatura catalana, en un moment en què a la Menorca
colonial es desenvolupa la llengua de cultura i de creació literària catalana amb tres
grans autors: Joan Ramis, Vicenç Albertí i Antoni Febrer i Cardona.
Joan Ramis és un gran dramaturg amb obres com Rosaura, Arminda i Lucrècia; Albertí
convertí Maó i Menorca en la capital de la cultura catalana amb molt bones traduccions
d'entremesos per a esbarjo del poble, i Febrer i Cardona féu tant aportacions literàries
com estudis gramaticals.

Josefina Salord ens apropà als tres grans autors de la literatura menorquina del segle XVIII:
Joan Ramis, Vicenç Albertí i Antoni Febrer i Cardona

Miquel Àngel Maria presentà Cartes a Josep Pla des de Menorca. Sobre la intenció de
les cartes publicades al diari Menorca, l'autor digué que serveixen per parlar de la
realitat menorquina i compartir les seves idees amb els lectors per pensar la Menorca
d'avui, tenint en compte quina illa deixarem per a les futures generacions de
menorquins. Josep Pla, destinatari de les seves missives, es converteix en el confident
d'excepció de Miquel Àngel Maria sobre tot allò dit de Menorca. Miquel Àngel Limón
acompanyà l'autor parlant de la figura de Pla i de la seva relació amb Menorca.

Miquel Àngel Maria i Miquel Àngel Limón van parlar de Menorca, Josep Pla i el seu lligam amb l'illa

Fàtima Anglada, poetessa que ha publicat alguns poemes al recull Donzelles de l'any
2000, explicà que el poemari és conformat per poetesses joves de parla catalana. El
recull és una mostra de veus diverses, poesia feta per dones i per a dones. Sobre la
procedència geogràfica digué que és la d'una sola llengua dividida per zones
geogràfiques. L'obra ens presenta la nova generació de dones que fan poesia i Anglada
volgué destacar Maria Antònia Salvà, de Llucmajor, precursora de les poetesses actuals,
la qual es queixava de les vivències com a dona que va haver de viure a la seva època.

Fàtima Anglada ens apropà a la poesia feta per les dones del segle XXI

Ariadna Ferrer Anglada, editora de Versos per la llengua. Cinquanta-una veus
poètiques de Menorca, explicà que l'origen del volum és la suma de l'interès per la
poesia com a editora i per la llengua catalana. És una obra eclèctica de cinquanta-una
veus diverses, que tenen com a factor comú el compromís per la cultura i la llengua
catalana actual a través de la poesia.

L'editora Ariadna Ferrer, al centre de la imatge,
a l'acte de presentació del seu llibre de poesia menorquina

María Carmen Rodríguez va presentar un DVD sobre Salvador Espriu, obra composta
per tres entrevistes fetes a Espriu en vida. L'obra es completa amb un llibret amb
poemes i contes del poeta gironí. Llucia Palliser llegí el poema “Assaig de càntic en el
temple”, d'Espriu.

María Carmen Rodríguez escoltant la poesia d'Espriu recitada per Llucia Palliser

La jornada va concloure amb un recital poètic popular, en el qual diverses persones del
públic assistent a la fira van llegir poemes de Salvador Espriu, Marià Villangómez i
Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

El públic assistent llegint poemes d'Espriu, Villangómez i Rosselló-Pòrcel

Activitats del dissabte
El diumenge 9 al matí la fira va obrir les activitats amb la presentació de la publicació
de l'XI Premi Francesc de Borja Moll de Contes i Rondalles 2013, a càrrec de Guillem
Benejam Taltavull. El jove escriptor destacà la consolidació del certamen després
d'arribar a l’onzena edició i que té com a finalitat fomentar el coneixement de la cultura
popular i la creació literària en llengua catalana entre l'alumnat de secundària i
batxillerat dels centres d'ensenyament. Destacà dels quatre guanyadors les llegendes
fabuloses que han regalat als lectors i la seva relació amb l'arqueologia menorquina.

Guillem Benejam Taltavull, acompanyat per Cristóbal Marqués Palliser

Cristóbal Marqués, Guillem Benejam i Pilar Vinent acompanyats
pels guanyadors de concurs literari: Marc Massip Mesquida, Rosa Portella Fortuny
i Gemma Benejam Taltavull (hi falta Xavier Faner Capó)

Després es van realitzar tot un seguit de presentacions de llibres. L'autor i editor Josep
Portella Coll ens apropà a tres obres. Com a editor, Portella presentà La glosa
menorquina (Quaderns de Folklore, 98), d'Aina Tur, una obra que ens apropa a l'estudi
de la glosa menorquina. El treball ens mostra dos vessants del món de la glosa: com és
la glosa des del punt de vista teòric i la glosa com a fenomen cultural, com es genera,
com s'elabora la glosa escrita antiga, el seu moment de decadència al segle XX i com
Miquel Ametller i Soca de Mots van recuperar la tradició popular dels glosats.
Quant al llibre Encantaments d'avui en dia (Quaderns de Folklore, 99), Portella recordà
el treball de recerca de llegendes, dites populars i refranys de Francesc d'Albranca i
d'Andreu Ferrer Ginard a principi del segle XX. Es convidà tot un seguit d'autors
menorquins contemporanis perquè creassin versions actuals sobre les antigues rondalles.

Josep Portella Coll, editor i autor, presentant les darreres publicacions

Com a autor, Portella ens parlà d'Enric Limosner Asensio (1895-1976). Limosner
destacà en el món del comerç. Sense estudis, amb disset anys representava una casa
tèxtil de Barcelona als Estats Units, i també ho feia per a la casa Codina de Maó.
Republicà, comprava medecines a Barcelona per enviar-les a Menorca a través de
l'hidroavió que des de Marsella passava per Pollença, Fornells i arribava a Alger.
Acabada la Guerra Civil espanyola anà a França, Mèxic i als Estats Units. Portella
també avançà la següent biografia que publicarà, sobre Ignasi Ponsetí Vives, de
Ciutadella, metge republicà que visqué a Mèxic i després a Iowa (Estats Units) i que és
conegut mundialment per ser l'inventor del mètode Ponsetí per a resoldre el problema
dels peus girats.
I, per tancar el torn de presentacions, Francesc Carreras Catchot comentà Les tradicions
de Setmana Santa a Maó. Carreras comentà que la seva obra analitza la festa de Pasqua
entre els anys 1800 i 2012. Durant aquests dos segles, l'autor ha detectat canvis polítics,
socials, culturals i religiosos que han afectat la festa religiosa de Pasqua. La cultura
religiosa ha fet que a Menorca s'hagin recuperat alguns actes religiosos, com ara el
davallament del Sant Crist as Mercadal, i destacà la tasca de les set confraries de Maó,
la seva història i la participació activa popular, demostrada amb la presència d'entre
1.500 i 1.700 persones anualment a les processons de Maó.

Francesc Carreras Catchot recordà els costums religiosos de Setmana Santa a Maó

Després va arribar l'hora dels joves. Es va celebrar la segona edició del concurs Lletres i
Mots, la gran final del concurs de lletrejar amb els vuit finalistes de 3r d'ESO de les
escoles i instituts de Menorca. L'acte fou dirigit per l'actriu Malu, divertida i desimbolta,
que va ajudar els joves concursants a oblidar-se de la tensió que produeix lletrejar les
paraules elegides del diccionari. El concurs va ser molt atractiu i la final molt
emocionant. La guanyadora del concurs va ser Maribel Coll Camps, del centre educatiu
Nostra Senyora de la Consolació de Ciutadella.

Els joves estudiants van demostrar un alt nivell de comprensió lingüística.
Maribel Coll Camps (tercera per l'esquerra) fou la guanyadora d'un concurs emocionant

L'últim acte de la fira es va dur a terme dissabte capvespre, amb la realització d'un
contacontes musicat. La narradora Maria Galeta i els músics Jaume Coll al contrabaix i
Lluís Arguimbau al saxo van delectar el jove públic assistent amb la narració dels
contes populars “Sa rateta presumida”, “En Patufet” i “La llebre i la tortuga”. Les
partitures usades en el contacontes són editades per La mà de Guido.

La narradora Maria Galeta i els músics Jaume Coll i Lluís Arguimbau
van delectar el jove públic assistent

