Quan s’acaba un curs, i se n’han recollit els fruïts, a hom li agrada gaudir d’uns dies per a assaborir els
resultats i deixarse endur per la satisfacció que produeix la feina ben feta. Però això té una durada, relativament
curta. En ànimes àvides d’aventures ben aviat pren el neguit i el desig d’assumir nous reptes. I això és el que et
volem proposar amb aquesta carta: conèixer, i reviure, les vicissituds que van portar a una colla de pagesos murris i
tossuts a constituir un poble, i, més endavant, una ciutat i, encara, un Imperi. El primer seminari del curs 2006 estarà
dedicat a l’obra d’Indro Montanelli Història de Roma.
Es tracta d’un curs que en cert sentit segueix la petja dels que ja vam fer sobre la història de Catalunya i la
dels Estats Units. L’estudi del naixement, creixement i vellesa de la civilització romana, a la que tantes vegades es fa
referència quan es parla d’allò que pugui ser la tradició europea, ens haurà de servir, com en els casos anteriors, per
a engrandir la nostra memòria i així abundar en el nostre propi coneixement, en tant que ciutadans europeus lligats
a una determinada tradició. A més a més, l’estudi el farem sota la guia d’un home de món, bon coneixedor de les
interioritats de l’ànima humana. Indro Montanelli es llicencià en dret i ciències socials, però es “doctorà” en el
coneixement de l’home exercint l’ofici de pescador de bacallà a Noruega, fent de militar a Eritrea, granger al Canadà
o de corresponsal de guerra per al diari Il Corriere de la Sera, diari en el qual destacà com a articulista. La seva
manera de fer història parteix d’una concepció molt humana de l’home. “El que fa gran la història de Roma”, diu
Montanelli, “no és que hagi estat feta per homes diferents de nosaltres, sinó que ho hagi estat per homes com
nosaltres. Ells no tenien res de sobrenatural, ja que si ho haguessin tingut ens mancarien raons per admirarlos. [...]
Roma va ser Roma, no perquè els herois de la seva història no haguessin comès delictes i disbarats, sinó perquè ni
tan sols els seus delictes i els seus disbarats, tot i que grans i a vegades immensos, van poder afectar el seu dret a
la preeminència.”
Bé, això no és sinó un petit avançament del que ens espera. Com és costum el primer dia es farà un
repartiment dels capítols del llibre entre els participants del seminari, per tal que en la data que pertoqui cadascú faci
una breu exposició que doni lloc a un debat ben ordenat.
Totes les sessions es duran a terme cada dijous al local del Centre d’Estudis Carles Cardó, carrer Aragó
287, 3er 2ª B. Les sessions es duran a terme de 9 a 11 del vespre.
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