Una entrevista a Francina Armengol, el retrat de la política insular i el repàs
als 30 anys de la normalització lingüística formen l’especial sobre les Illes

La revista Serra d’Or del gener dedica un
extens dossier a Mallorca
Els testimonis de Joaquim Carbó, Ricard Torrents o Francesc Orella,
els aniversaris i les commemoracions del 2017, i els articles sobre
Fina Rifà, Rafael Ferrer i Fitó, a més de les opinions de Josep M.
Cadena, Josep M. Panareda i Irene Rigau
Montserrat, 5 de gener de 2017. La revista
Serra d’Or, de Publicacions de l’Abadia de
Montserrat i dirigida pel P. Josep Massot, del
mes de gener de 2017 dedica un extens
dossier a Mallorca. Carles Cabrera
entrevista la presidenta de les Illes, Francina
Armengol, que s’identifica “amb un
socialisme nostrat i identitari de quatre illes
que formen realitats diferents”. Damià Pons
retrata la política insular, entre el present i el
futur. Pons afirma que “el segle XX es va
caracteritzar per l’hegemonia de la dreta i
per
l’existència
del
més
absolut
sucursalisme”. I Corbera Pou escriu sobre
els trenta anys de la llei de normalització
lingüística. Recorda que durant l’era Bauzà
“l’Assemblea de Docents va ser cabdal per a
la defensa de la llengua a l’ensenyament i a
tota la societat”.
Joan Josep Isern repassa els aniversaris i
les commemoracions que tindran lloc durant
aquest any 2017. Zeneida Sardà entrevista
Ricard Torrents, “que va passar del Seminari
a la Universitat de Vic”. Torrents denuncia
que “l’encaix de poesia i experiència mística
li és negada a Verdaguer per gent com Riba”. Això, diu, que no li ho perdona. Vanesa Amat
conversa amb Joaquim Carbó, “un senyor escriptor”. L’ofici d’escriure ha estat per a ell “una
manera de comprometre’s amb el món que l’envolta”.
A l’apartat de cinema i televisió, Tariq Porter parla del Festival de Sitges 2016. “Sitges ha
aconseguit superar estigmes a base d’una perseverança que, més enllà de convertir-lo en
gairebé cinquantenari, l’ha prestigiat fins al punt de fer-lo determinant en la definició del
fantàstic”, assegura. I Marga Carnicé Mur entrevista l’actor Francesc Orella. La seva carrera
“emmiralla la presència constant i estable d’un artesà de la interpretació fet a si mateix, que ha
sabut aprendre de tot sense necessitat de passar per cap escola i que està a punt d’assolir la
quarta dècada de trajectòria amb una certesa, que s’ha fet actor als escenaris”, destaca Carnicé
Mur.

També destaquen en el número de gener de la revista Serra d’Or, que dirigeix el P. Josep
Massot i Muntaner, l’article sobre la il·lustració serena de Fina Rifà, a càrrec d’Àngels Rius i
Carme Rubio; el perfil de Rafael Ferrer i Fitó que fa Xavier Chavarria o l’escrit de Miquel Pujadó
que titula Cançons sense paraules. A les columnes d’opinió hi ha noves incorporacions: Josep
Maria Cadena, Josep Maria Panareda i Irene Rigau. Els mots encreuats de Màrius Serra i el
sudoku que ens proposa David Puertas tanquen el primer Serra d’Or de 2017.
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