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● «Es Diari», i amb el director, Josep
Bagur, acordaren que els articles
periòdics serien en format d’una
sèrie de cartes dirigides a l’escrip-
tor empordanès. «Vam acordar
que parlaria de temes d’actualitat,
preferentment menorquina, amb
el rerefons de les consideracions
i idees que Pla expressa als seus

llibres sobre
aquests temes o
altres de
pròxims», explica
Miquel Àngel
Maria.

El llibre inclou les
cartes publicades al
diari durant un any,
entre el setembre de
2011 i de 2012.

«Cartes a Josep Pla
des de Menorca» es
presentarà el proper
dia 8, a les 18 hores a la
plaça Constitució de

Maó, en el marc de la Fira del Lli-
bre en Català. La presentació anirà
a càrrec de Miquel Àngel Limón,
el planià menorquí de referència.
A la vegada, el llibre compta amb
el pròleg de Xavier Pla, director
de la càtedra Josep Pla de la Uni-
versitat de Girona, i estiuejant habi-
tual a Maó.

RUBÉN P. ATIENZA

GIBET, el proyecto de recupera-
ción de bienes etnológicos impul-
sado por la Societat Històrico-
Arqueològica Martí i Bella, reto-
mó el pasado domingo su actividad
en los jardines y huertos de Sa Vin-
yeta . Este es el quinto año que se
pone en marcha y el cuarto que
se dedica a rehabilitar este espa-
cio público en Ciutadella.

Un grupo de aproximadamen-
te unas 30 personas se centró en
dos de los objetivos que se han

marcado para esta nueva fase:
reparar un gran hueco en el muro
de piedra del recinto y la prepa-
ración de las piezas de marès para
reconstruir la puerta principal.

Relatan los participantes que
pese a que le han dedicado mucho
tiempo a Sa Vinyeta, aún queda
un gran trabajo por realizar en
ese espacio. En esta ocasión cuen-
tan con una subvención de 3.000
euros a cargo del proyecto euro-
peo Leader. Las tareas continua-
rán hasta el próximo mes de mayo
cada tercer domingo de mes.

Reflexions
adreçades al
gran mestre
LAURA BAÑÓN

Editorial Moll treurà al carrer a
principis de novembre, «Cartes a
Josep Pla des de Menorca», un
recull de 49 articles de Miquel
Àngel Maria Ballester (Maó, 1965)
sobre l’actualitat de Menorca rela-
cionada amb una cita o
alguna de les obres de
l’escriptor català. L’autor
explica que «Josep Pla
fa de mirall, de confi-
dent, d’interlocutor,
de confident, d’amic,
de conegut, per expli-
car la realitat de l’Illa
i en un diàleg amb
la seva obra». De
fet, Miquel Àngel
Maria sintonitza
amb la preocupa-
ció de Pla per
deixar un llegat de
cara a les generacions futures.

UN REFLEX DE L’ACTUALITAT
El llibre sorgeix de la devoció de
l’autor per Josep Pla, en un moment
en que es trobava immers en la
lectura de la seva obra completa.
Era el juliol de 2011 i Miquel Àngel
Maria havia de reprendre les
col·laboracions en el MENORCA

NOU LLIBRE l Editorial Moll publica les «Cartes a Josep Pla des de Menorca», un recull d’articles de
Miquel Àngel Maria Ballester, que es presentarà, el proper dia 8 a Maó, en la Fira del Llibre en Català

Dècada dels anys 60. A l’esquerra, Josep Pla assegut al costat d’Emilia (esposa de
Jordi Baulies), Jesús Villa Pastur i Gabriel Martí i Bella, en una excursió per ensenyar a l’es-
criptor català les terres de La Vall, a la costa nord de Ciutadella. ● FOTO ARXIU

Les cartes no apareixen talment
van ser publicades en premsa, han
estat objecte d’un procés de revi-
sió i d’adaptació, en un moment
que el seu autor ja ha acabat de
llegir les 29.000 pàgines de l’obra
completa de Josep Pla. «L’escrip-
tor català va viure el temps de la
postguerra, en què va veure com
s’enfonsaven les fites aconsegui-
des en la llengua i en la cultura,
pel que es dedicà a transmetre tot L’autor, ahir. ● FOTO GEMMA ANDREU

El grupo ha empezado a tallar las piezas demarès para reconstruir la antigua entrada a Sa Vinyeta. ● FOTO B.C.

GIBET retoma su
proyecto en los
jardines de Sa Vinyeta

● ● ●

Maria sent una devoció
per l’obra de Pla i
utilitza l’escriptor en
aquestes cartes com a
confident i amic

el que va poder per generacions
futures. D’alguna manera les meves
cartes tenen aquesta finalitat de
comunicar la realitat d’avui de l’Illa
per deixar testimoni de cara el
futur», explica l’autor. Tal com diu
Xavier Pla, «Miquel Àngel Maria
no escriu sobre el passat, sinó sobre
el futur, i el seu to no és nostàlgic
ni elegíac, sinó el d’un escepticis-
me positiu, molt positiu. L’impor-
tant, diu ell, no és el que ja hem
perdut, sinó allò que deixarem».

Miquel Àngel Maria, professor
i escriptor nascut a Maó el 1965,
ha publicat altres llibres i contes:
«Torna Yussuf!» (2006), «Maria i
el món del comerç just explicat
als infants» (2011), i «Un mar
d’històries: Menorca» (2013), a més
de diferents relats i narracions.


