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UNA FUNDACIÓ
PER A LA PROMOCIÓ CULTURAL

JOSEP BATALLA
President de la Fundació Quer Alt

El sentiment dels qui hem promogut la
Fundació Quer Alt és avui d’agraïment i
voldríem que comprenguessin que els donem
les gràcies ben sincerament. Mirin, cap de
nosaltres no és un mecenes que amb una
part de la seva fortuna hagi pogut regalar al
poble una fundació econòmicament
autosuficient per temps indefinit. Nosaltres,
per a constituir la Fundació que avui els
presentem, hem hagut de demanar ajuda a
moltes persones, i ara volem doner les gràcies
públicament a totes les persones que
generosament ens l’han donada. Agraïm,
doncs, als patrons, que hagin acceptat el
càrrec; als empresaris membres del Consell
de Mecenatge, que ens hagin ofert suport
econòmic; a l’Ajuntament i a la Universitat
Rovira i Virgili, que hagin acceptat d’ésser-ne
patrons institucionals. I, és clar, agraïm també
a tots vostès, que ens honorin avui amb la

seva presència, com també donem les gràcies
per endavant a tots els qui en el futur vulguin
fer-se Amics de la Fundació Quer Alt.

És clar que totes aquestes complicitats i
aportacions han estat d’ordre molt divers,
però totes han estat igualment necessàries.
Dient això, no pretenc fer cap exercici públic
de falsa modèstia i amagar la meva condició
d’allò que jurídicament s’anomena «patró
fundador». Però voldria fer dues puntualitza-
cions pel que fa al meu paper de fundador.
Primera, que la meva aportació, per decisiva
que hagi estat inicialment, és del tot
insuficient per a assegurar l’activitat
continuada de la Fundació, de manera que en
el futur caldrà anar-la dotant constant-ment
de mittjans si volem assegurar-ne la vitalitat.
Segona, que en el futur caldrà aconseguir la
col·laboració de més empreses.



Com vostès ja saben, la primera idea de crear
una fundació ens va venir de la gestió de la
incipient editorial Obrador Edèndum. Ara fa
un any en feia dos que existia l’editorial i tan
sols havia publicat quatre llibres. Els qui la
portàvem rebíem crítiques encoratjadores,
acabàvem d’establir un conveni de coedició
amb una gran editorial belga, però ens
neguitejava el fet que els llibres es
venguessin lentament i ens preocupava la
constatació que el capital amb què
comptàvem anés minvant de mica en mica.
Però ens resistíem a plegar. Vam pensar
llavors a constituir una fundació que ens
donés suport econòmic. Dit i fet, ens vam
marcar uns terminis i, per poder tirar
endavant l’editorial sense angúnies fins que
poguéssim constituir una fundació, vam
demanar un petit crèdit a la Caixa.

Però ben aviat els fets ens han sobrepassat.
Gràcies a Josep Domingo vam entrar en
contacte amb la Universitat Rovira i Virgili on
ell és catedràtic. El vicerector de relacions
externes, el doctor Santiago Castellà, ens va
oferir de seguida integrar-nos al projecte
Antenes del Coneixement i es va interessar
per la biblioteca que nosaltres volíem incloure
en el patrimoni de la Fundació. Com que el
projecte Antenes del Coneixement exigia la
intervenció de l’Ajuntament vam parlar-ne
amb l’alcalde que en aquell moment era al

cap de l’ajuntament. Les converses no foren
gens fàcils, i l’entesa fou incomprensiblement
difícil, però val a dir que tots els regidors
d’aquell Consistori ens van donar suport, i ara
els ho volem agrair públicament. També
volem agrair ben sincerament la benvolença
que ens ha mostrat el nou alcalde, Ramon
Borràs, i la nova regidora de cultura, Sílvia
Pomés. Comptat i debatut, el resultat ha estat
la creació de la Fundació Quer Alt, una
institució més complexa del que inicialment
preteníem ja que ara, a més d’ésser
propietària de l’editorial Obrador Edèndum,
promourà la cultura (en el sentit que tot
seguit precisaré) i gestionarà la Biblioteca de
la Fundació Quer Alt que, associada a la
Universitat Rovira i Virgili, s’hauria de poder
integrar a la xarxa de biblioteques catalanes.

Permetin-me ara una breu precisió —que
espero que no trobin petulant— sobre el
significat que donem als dos mots amb què
qualifiquem la finalitat de la Fundació:
«promoció» i «cultural». El mot «promoció»
significa per a nosaltres «empenta (moció)
endavant (pro)». Per tant, en la mesura que
vol promoure a actuar, la Fundació pretén
generar moviment endavant. Moure’s
intencionadament, perseguir fites ben
definides, tendir a un ideal deliberadament
elegit, haurien d’ésser, doncs, els mòbils
irrenunciables de la Fundació.

I. COM I PER QUÈ
HEM PROMOGUT
LA FUNDACIÓ
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I ara una altra breu precisió sobre el mot
«cultural». És clar que tota activitat humana
que no sigui purament física o biològica és
cultural —i en aquest sentit són evident-
ment cultura la moda en el vestir, les
receptes de cuina o les festes populars, per
exemple—. Tanmateix la Fundació exclou
del seu camp d’activitat la promoció de la
modisteria, la gastronomia o el folklore.
El nostre concepte de cultura és molt més
restringit. Pretenem promoure aquells
aspectes de la cultura que —atès que
demanen un gran esforç i una gran
disciplina— sovint han estat conreats per
minories molt exigents amb si mateixes.
Cultura és, doncs, per a nosaltres primordial-
ment: filosofia, ciència, literatura d’idees, i
també teologia, en el sentit ampli d’exposició
enraonada de la creença religiosa.

Tal com els he explicat, la nostra fundació
ha nascut d’una situació molt concreta i ha
quedat definida per circumstàncies del tot
imprevisibles. Té, doncs, com tantes coses a
la vida, la seva singularitat. Els la descriuré
remarcant-ne antitèticament quatre
característiques.
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modèstia ambiciosa

La nostra fundació és de proporcions
modestes perquè ho és el nostre pressupost,
ho és la vila on neix, i ho som els qui la
gestionarem. A diferència d’altres
fundacions, la nostra no compta amb
ingressos assegurats que li permetin oferir
subvencions o beques quantioses a qui ens
les demani. Tot al contrari, som nosaltres els
qui necessitem ajuts per a poder funcionar.
Tanmateix, creiem que no hauríem de
renunciar a ambicionar res que estigui al
nostre abast: La Fundació  hauria d’oferir no
solament cursos que interessessin els
vilatans, sinó que també hauria d’ésser capaç
d’organitzar congressos d’una certa volada
científica; l’Obrador Edèndum hauria de
maldar per arribar a ésser rendible i fer-se
un nom reconegut en el mercat dels llibres,
sense haver de renunciar a la seva línia inicial
d’alta divulgació científica; la Biblioteca de
la Fundació Quer Alt, ben catalogada i ben
nodrida, hauria d’esdevenir un referent per
als medievalistes, sense haver d’emigrar de
la modesta plaça on ara es troba.

realisme idealista

Sens dubte, hem de tocar de peus a terra i
no hem de fer volar coloms, en tot cas, n’hem
de fer volar pocs i sense perdre’ls mai de
vista. Amb seny, amb habilitat i de manera
volenterosa, hauríem de treure el màxim
partit possible dels recursos modestos de
què disposem. La presència de Josep Bergadà
i Santiago Trull entre els patrons, i la
constitució d’un Consell de Mecenatge que
aplegui altres empresaris o benefactors, ens
hauria de conferir el realisme empresarial
que sap decantar-se pel que és factible i

II. SINGULARITAT DE
LA FUNDACIÓ
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 Montserrat Rumbau, membre del grup promotor
   de la Fundació

no renunciar a ambicionar res
que estigui al nostre abast



desestimar el que és quimèric. Això no
obstant, la Fundació no és cap empresa. Si
el que ens proposem fer fos econòmicament
rendible, estiguin segurs que ja hi hauria
alguna nova societat de serveis que ho faria.
La presència de Carme Sureda, Jordi Solé i
Rosa Bonet entre els patrons ens hauria de
recordar sempre que tota fundació és
necessàriament filantròpica i, doncs,
altruista. La nostra funció no és fer diners
sinó invertir bé els que rebem promovent
obres culturalment necessàries però
comercialment inviables.

humanisme científic

Probablement un dels llastres que en al
nostre país més ha impedit el
desenvolupament cultural ha estat el
progressiu distanciament entre el que,
simplificant molt les coses, anomenem
«ciències» i «lletres». Com si la matemàtica
no pogués ésser plaent i bella, i la poesia no
hagués d’ésser rigorosa i exigent. Com si la
ciència no pogués dir res a la metafísica, i
els enginyers no haguessin de qüestionar
èticament els assoliments tècnics. Com si la
història de la ciència no hagués d’ésser tan
crítica com ho és la història de les idees
polítiques.  A hores d’ara, hi ha, és clar, teòrics
qualificats que des de fa temps intenten
posar-hi remei, però el debat és de
dimensions tan àmplies que sobrepassa una
modesta fundació com la nostra. En canvi,
sí que està al nostre abast programar els
llibres d’Obrador Edèndum amb la intenció
de salvar una part de la distància que avui,
molt sovint, separa encara científics i literats.
La presència de David Jou, físic i poeta alhora,
la de Lluís Foix, periodista entès en política
internacional, i la de Josep Domingo, expert
en ciència computacional  —tots tres
interessats pels múltiples aspectes de la
cultura—, ens hauria d’ajudar a trobar
l’equilibri necessari entre ciència i art, entre
raó i sensibilitat crítica.
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localisme universalista

La Fundació ha nascut a Santa Coloma, hi té
la seva seu i els seus estatuts manen que la
Biblioteca de la Fundació Quer Alt sigui
inamovible. Les seves arrels són, doncs,
inequívocament locals. Però, d’altra banda
—primer amb l’Obrador Edèndum i ara amb
la Fundació—, sempre hem dit que no ens
proposem promoure la cultura
específicament catalana, sinó la cultura
universal incorporant-ne les grans obres al
català. Com a membres nats del patronat
de la Fundació, l’alcalde de la vila i el rector
de la Universitat Rovira i Virgili, ens haurien
de recordar constantment els dos pols que
han de mantenir en tensió la nostra
activitat: l’arrelament i la fidelitat a la terra
(raó d’ésser d’un ajuntament), i l’interès per
les grans obres de la cultura universal (raó
d’ésser d’una universitat). Especialment el
catàleg d’Obrador Edèndum hauria de
reflectir aquest doble interès.

UNA FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ CULTURAL12

 Cap d’un brollador de les Fonts dels Comtes que la Fundació
ha pres com a emblema: vitalitat cultural que brolla del país.



Els qui hem promogut i creat la Fundació
sempre hem cregut que, a més del suport
institucional i econòmic que ens dóna
l’Ajuntament, la Universitat Rovira i Virgili, i
el Consell de Mecenatge, havíem de
promoure també la constitució d’un grup
d’Amics de la Fundació Quer Alt. Seria bo
poder comptar amb un nombre suficient
d’«amics» a l’hora d’organitzar cursos;
l’Obrador Edèndum hauria de poder
comptar amb un cert nombre d’«amics» que
fossin també lectors de les seves
publicacions. En fi, la Fundació Quer Alt
hauria de disposar d’adreces d’«amics» als
quals pogués comunicar les seves propostes
i dels quals pogués rebre crítiques i
suggeriments. No cal dir que les aportacions
econòmiques que els col·laboradors i
«amics» de la Fundació vulguin fer seran tan
variades com ells desitgin i rebran, és clar, la
documentació necessària perquè puguin
obtenir la corresponent desgravació fiscal.

Per a nosaltres serà un motiu d’orgull veure
que hi ha un bon nombre de conciutadans
que aproven aquest projecte i hi participen,
que volen estar-ne informats i hi col·laboren
econòmicament.

III. AMICS DE
LA FUNDACIÓ

13

com si la matemàtica no
pogués ésser plaent i bella,
i la poesia no hagués d’ésser
rigorosa i exigent



UNA
NOVA

MODERNITAT

14 UNA NOVA MODERNITAT

UNA
NOVA

MODERNITAT
LLUÍS FOIX

Periodista



UNA
NOVA

MODERNITAT

15

UNA
NOVA

MODERNITAT



UNA NOVA
MODERNITAT

16 UNA NOVA MODERNITAT



17

UNA NOVA
MODERNITAT

LLUÍS FOIX
Periodista

La modernitat s’està desplaçant lleugera-
ment del món urbà al rural. No ho dic pels
trasbalsos de mobilitat que cada dia afecten
milers de barcelonins que entren i surten
de l’àrea metropolitana matant les hores i
esgotant la paciència dels més pacífics.
Ni tampoc per les dificultats de trobar
habitatge digne, espaiós i assequible en
l’entorn de les zones urbanes de la capital
de Catalunya.

És un moviment suau però continuat. He de
dir en primer lloc que la ciutat és llibertat i
lloc d’encontre de tota mena de persones,
cultures i procedències culturals. Les ciutats
han liderat els corrents polítics i de
pensament des de fa molts segles. El món
ha canviat des de les ciutats, des dels seus
cafès i des dels seus ateneus, teatres,
catedrals i universitats.

Aquest cant a la ciutat el fa George Steiner
en el seu esplèndid llibre La idea d’Europa,
fent especial esment als cafès de les grans
ciutats europees que van constituir l’àgora,
el centre de l’eloqüència i el debat, per a
escoles rivals d’estètica i economia política,
de psicoanàlisi i filosofia. Ens diu Steiner que
els qui volien trobar Freud o Karl Kraus, sabien
exactament a quin cafè buscar-los i el lloc
que hi tenien reservat. Danton i Robespierre
es van trobar per última vegada al Procope
de París on no fa gaire vaig tenir la satisfacció
de compartir tovalles amb un estimat
col·lega. Quan s’apaguen els llums a Europa,
l’agost de 1914, Jaurès, el líder socialista
francès, és assassinat en un cafè. En un cafè
de Ginebra, Lenin escriu el seu tractat sobre
l’empiriocriticisme i juga a escacs amb
Trotski. Mentre hi hagi cafès, acaba Steiner,
la idea d’Europa tindrà contingut.



Tot amb tot, penso que la tranquil·litat
creadora del món rural, no necessàriament
del món pagès, està a punt de ser també un
lloc de progrés després de les desercions
massives i obligades de generacions
d’avantpassats que en fugiren cercant la
modernitat, la llibertat i un horitzó vital més
digne. La modernitat també es troba en el
món rural. Gràcies a les comunicacions, a les
noves tecnologies i, molt especialment, per
la qualitat humana dels qui han aguantat
en el territori contribuint a fer que no
desaparegués el patrimoni acumulat durant
segles i el qual, malgrat totes les dificultats,
ha perdurat fins avui.

S’ha produït l’estrany fenomen que ha fet
que els camps estiguin tant o més cultivats
que fa dues generacions tenint en compte
que la població agrícola activa ha disminuït
en un noranta per cent. Només cal que
surtin un dia terra endins per veure com
la sembra s’ha fet en una setmana i que
tot el paisatge ha adquirit les tonalitats
ocres i esmorteïdes havent colgat les
llavors que en una quinzena començaran
a néixer i a verdejar el territori de forma
ordenada i global.

Quin contrast amb les torres de ciment que
han embrutat sense escrúpols les vores del
nostre mar comptant amb  l’especulació
dels més espavilats i amb el dubtós gust

d’anar a passar uns dies en una segona
residència, enmig d’edificacions que
s’assemblen més als blocs moscovites en els
temps del socialisme real que no pas a llocs
d’esbarjo i descans.

En el món rural no només hi ha pagesos que
es guanyen la vida amb molta més eficàcia
que fa mig segle. Hi ha gent que treballa en
el sector terciari, que estudia, que produeix
amb una tranquil·litat d’esperit que no es
troba a la ciutat. Totes les cases dels pobles
més petits i apartats estan rehabilitades.
Des de l’església fins als edificis més
emblemàtics llueixen una il·luminació que
ressalta tant en les nits fosques com en les
de lluna plena.

Tot el que es troba a la ciutat en el món rural
també hi és. I si no hi és, es pot aconseguir
en una hora viatjant per carretera. Als pobles
s’han recuperat les associacions culturals,
les biblioteques, les corals, els castellers, el
teatre… Al món rural hi ha també llibres. I
molts. A Santa Coloma, per exemple, hi ha
l’esplèndida biblioteca de la Fundació Quer
Alt que aplega milers i milers de volums de
filosofia medieval, i llibres d’altra mena
escrits en català, castellà, anglès, alemany,
francès i, naturalment, llatí i grec.

Aquests espais tranquils, a la mesura
humana, són indrets d’una nova modernitat.
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Els qui estudien a Cambridge i Oxford
acostumen a parlar dels seus pobles i no de
les seves ciutats. Són llocs on ets pots
connectar amb el món mitjançant la xarxa.
Pot semblar que estàs aïllat, però tens
l’univers, tots els coneixements acumulats
en el decurs dels segles, tota la saviesa i tot
el que passa en temps real en qualsevol racó
del planeta, sense allunyar-te de la llar de
foc o de la cuina.

No hi fa fred ni es passa calor. I tens el
privilegi de contemplar el comportament
de la natura, que et fa entendre més coses
que no pas un esvoranc en el tren de rodalies
o un tren veloç que no acaba de penetrar en
la gran ciutat. El silenci ambiental és de tal
densitat que es poden escoltar les petjades
d’un estrany, l’apropament d’un gos o el salt
mortal dels gats devorant ratolins.

Deia Goethe que la natura menysté tot
aquell que no està a la seva alçada i només
revela els seus secrets a qui s’interessa per
desentranyar-los. Fa milers d’anys que es
cultiva aquesta terra mediterrània, aspra i
silenciosa, una terra que, malgrat els
apocalíptics canvis climàtics segueix donant
el millor que té. Una mica de pluja, uns
quants dies de sol, boires humides, vents i
tempestes fan que tot torni a la vida iniciant
l’inexorable pas de les estacions i del temps.

El progrés del país ha estat extraordinari en
els últims treta anys. Hi ha menys pagesos,
és cert, però es cull més, se saben més coses,
s’està enganxat al món com si es visqués als
Boulevards Hausmann de París, a la
Cinquena Avinguda de Nova York o al barri
de Hampstead a Londres. La modernitat ha
trucat a la porta del món rural. I la porta
s’ha obert. I s’hi està a gust. Ja era hora.
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L’UNIVERS
COM A ORDINADOR:
entre la combinatòria de llull i la relativitat d’einstein

Dos dels autors publicats per Obrador
Edèndum —l’editorial de la Fundació Quer
Alt— són Einstein i Llull; el primer,
ocasionalment, el segon, amb l’ambició de
publicar la traducció al català de la seva obra
en llatí. Per això, en aquest acte de
presentació pública de la Fundació Quer Alt,
he gosat relacionar alguns aspectes
d’aquests dos personatges, tan diferents. Allò
que m’autoritza mínimament a assajar, enllà
de l’esmentada anècdota editorial, aquest
atansament és l’interès que ha anat
adquirint el concepte científic d’informació
aplicat a camps de la ciència ben diversos,
com ara la informàtica, la biologia molecular,
la neurobiologia, la física quàntica i, fins i
tot, la cosmologia. Com que Llull és
considerat, per algunes de les seves idees i
a través de la seva influència sobre Leibniz,
com un dels precursors llunyans de la

combinatòria i de la teoria de la informació,
i com que Einstein és l’introductor d’alguns
dels conceptes bàsics de la cosmologia
actual, no és del tot desencertat convocar
tots dos personatges en aquesta breu
reflexió sobre el paper del concepte
d’informació en la cosmologia d’avui i la
concepció de l’univers com a ordinador. Més
encara, quan la relativitat de l’espai i del
temps, deduïda per Einstein pel que fa a
observadors que es mouen amb velocitats
diferents o que experimenten gravitacions
diferents, també apareix, amb un significat
més proper a la nostra experiència
quotidiana, en el context de la informació.

DAVID JOU
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut d’Estudis Catalans



llull i einstein

Llull tingué com a objectiu últim i prioritari
de la seva obra convèncer els jueus i els
musulmans de la veritat de la doctrina
cristiana, per a arribar a aconseguir la unitat
i la pau de la humanitat. Per a això, va
intentar muntar un sistema de raonament
basat en l’establiment d’un conjunt de
conceptes essencials i d’un procediment
mecànic de combinació que dugués a
examinar les diferents proposicions que s’hi
poguessin donar, de manera tan sistemàtica
i imparcial com fos possible. Principis,
figures, procediments algebraics,
mecanització de les combinacions
conceptuals, porten en la seva obra a una
visió relacional i dinàmica de la realitat, més
basada en relacions mòbils i exploratòries
que en essències immutables. No hem de
menystenir l’ús freqüent de l’adjectiu “nou”
–ars nova, retòrica nova– en l’obra lul·liana,
un aspecte que el fa semblar proper al gust
actual per la novetat, i que era poc freqüent
en l’època en què ell va viure. La identificació
d’un conjunt essencial de conceptes i de la
seva combinació per a explorar més realitat
pot ser utilitzada no només en el diàleg
teològic sinó en altres camps del saber, com
ja ho féu Llull en les seves aplicacions del
mètode a diversos camps i en la seva
concepció unitària de les ciències. Així, religió

i ciència, coneixement i vida, trobaren en
Llull un esperit obert amb voluntat
d’aprofundir en les confluències dels sabers.
L’obra de Llull –autèntica o atribuïda–,
malgrat el seu caràcter marginal respecte
dels corrents escolàstics que dominaren el
seu temps, estigué present posteriorment
a les biblioteques de Newton, de Giordano
Bruno, de Nicolau de Cusa, Leibniz, i d’altres
personatges rellevants de la història
intel·lectual d’Europa.

Pel que fa a Einstein, manifestà el seu
entusiasme per la racionalitat de l’univers,
amb paraules properes, de vegades, a la
mística. La seva religiositat no es refereix a
un Déu atent als humans, amorós i just, sinó
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a les lleis de la naturalesa, lleis immutables
que expressarien un panteisme racionalista
com el de Spinoza, que tant admirava.
L’entusiasme d’Einstein per aquesta
racionalitat absoluta queda prou ben
expressat en les paraules següents. “Qui
només conegui la recerca científica per les
seves aplicacions pràctiques arriba fàcilment
a una concepció falsa de l’esperit dels qui
–envoltats dels contemporanis escèptics–
han obert el camí de la ciència als qui
pensaven com ells, pertot arreu i al llarg de
tots els temps. Només aquell que hagi
consagrat la vida a objectius semblants pot
imaginar-se vívidament què inspirà i
envigorí aquests homes per tal que es

mantinguessin fidels a llur objectiu, malgrat
els innombrables fracassos. És la religiositat
còsmica la que els donà aquesta força. Un
contemporani ha dit, i no pas sense raó, que
en una època tan materialista com la nostra
els únics homes profundament religiosos
són els investigadors científics seriosos”. El
tema de la religiositat còsmica apareix de
tant en tant en les seves reflexions sobre la
ciència: “el camí que duu a la veritable
religiositat passarà cada vegada més per la
lluita a favor del coneixement racional, i no
pas per la por a la vida, la por a la mort, i la
fe cega. Per consegüent, crec que el sacerdot,
si vol complir la seva excelsa missió
educadora, s’ha de convertir en un mestre
de racionalitat”.

Tant en Einstein com en Llull trobem un
respecte especial a la racionalitat com a via
de diàleg i camp de trobada entre els
humans. En Llull, aquesta racionalitat
tendeix al desbordament i en Einstein a la
sobrietat; en Llull és una avantsala de la
plenitud de l’amor i en Einstein una invitació
a la curiositat intel·lectual i al respecte
humà. Per a Einstein, les equacions
representaven la racionalitat de l’univers.
Per a Llull, la racionalitat és un camí que va
més enllà de l’univers.

25

la racionalitat com a via de
diàleg i camp de trobada entre
els humans
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el cosmos com a ordinador

En certa manera, la cosmologia moderna
comença amb els treballs en què Einstein,
a partir de la seva teoria de la relativitat
general, arribà a la conclusió que l’univers
ha d’estar en expansió. Einstein, però,
imaginava unes lleis eternes, immutables, i
creia que l’univers, expressió d’aquestes lleis,
també ha de ser immutable a gran escala.
Per això, no acceptà aquesta predicció i
intentà modificar la teoria per tal que
dugués a un univers estàtic.

Ara bé, el 1929 es va descobrir l’expansió de
l’univers i Einstein va lamentar no haver pres
seriosament les prediccions de les seves
teories. Cal insistir que aquesta expansió no
correspon al fet que les galàxies es moguin
les unes respecte de les altres en un espai
buit preexistent, que és el que imaginaria el
sentit comú, sinó a un creixement de l’espai
entre les galàxies. Efectivament, segons la
relativitat general, l’espaitemps és una
entitat dinàmica, que creix i es deforma, que

pot separar les galàxies mentre les atreu, i
que pot estar tancada sobre si mateixa en
un univers finit però sense límits ni
fronteres. Així, una especulació teòrica duu
a un concepte tan nou i sorprenent com la
idea que l’espai mateix és una entitat
dinàmica en creixement. El dinamisme de
l’espai ocupa actualment un lloc
especialment privilegiat en la cosmologia
d’avui, pel fet de l’acceleració de l’expansió
de l’univers, descoberta fa uns deu anys.

Per a Einstein, les equacions expressen de la
manera més concisa i sòbria i efectiva
aspectes molt profunds de la realitat del
món. Ara bé, de les equacions a les solucions
concretes hi ha una gran distància. Les
equacions són universals i úniques, i les
solucions són particulars i múltiples, ja que
depenen de les condicions a les fronteres i
de l’estat inicial del sistema. Les equacions
tenen una simetria més àmplia que la de les
seves possibles solucions. Així, per exemple,
les equacions poden ser immutables i
l’univers descrit per elles pot ser bàsicament
dinàmic. Trobar les solucions d’una equació
implica un virtuosisme matemàtic especial,
però resoldre les equacions no és allò que
més ocupa Einstein, sinó la interpretació de
les sorpreses conceptuals genèriques a què
porten les equacions, examinades en les
situacions més simples i il·lustratives, com

l’espai temps és una entitat
dinàmica, que creix i es

deforma, que pot separar les
galàxies mentre les atreu
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ara l’escurçament de la distància, la dilatació
del temps i l’augment de la massa amb la
velocitat, o la relació entre massa i energia
segons la cèlebre equació E = mc2.

A l’època d’Einstein s’aspirava, sobretot, a
obtenir solucions analítiques, és a dir
expressions matemàtiques tancades en elles
mateixes, en què la inclusió del valor del
temps permet saber l’estat en què es trobarà
el sistema en el temps corresponent, sense
necessitat de passar pels instants
intermedis. Ara bé, els casos en què és
possible obtenir aquesta mena de solucions
són relativament limitats, i en general cal
acudir a mètodes numèrics per obtenir
solucions aproximades. Amb el
desenvolupament dels ordinadors, les
solucions numèriques s’han anat imposant.
La solució numèrica, però, és força diferent,
conceptualment, de l’analítica. Aquesta
darrera és una línia prefixada, que el sistema
va recorrent sense poder-se’n apartar, però
sobre la qual podríem saltar a instants
futurs. En la solució numèrica, en canvi, cal
anar avançant pas a pas, construint el futur
càlcul a càlcul. En altres paraules: un Déu
algebrista no hauria de treballar sempre;
trobades les solucions de les lleis físiques, ja
tindria la feina feta: l’univers les aniria
seguint. Un Déu calculista, en canvi, ha de
pensar contínuament en el món, no com un

mòbil perpetu aristotèlic, motor de tots els
moviments i causa de totes les causes, sinó
com a càlcul incessant. Si s’espatlla la
màquina, la solució numèrica s’acaba, no
segueix fins a l’infinit, a diferència de la
fórmula analítica. Així, fins i tot dintre d’una
mentalitat físicomatemàtica, Déu i l’univers
són vistos de manera molt diferent en la
visió algebraica i en la visió informàtica. En
aquesta última, l’univers és vist com el
maquinari d’un ordinador immens, del qual
Déu seria el programador; en altres paraules,
l’univers seria com el cervell còsmic de la
ment divina.

La idea de l’univers com a ordinador ha estat
explorada recentment en física, des del punt
de vista de la computació clàssica per

E. Fredkin, K. Zuse i S. Wolfram, i des de la
perspectiva de la computació quàntica per
S. Lloyd. La idea essencial és que l’univers no
és tan sols matèria i energia, sinó també
informació, que és processada en les
successives interaccions entre les partícules
que el componen. El nombre de partícules i
l’energia disponible limiten la velocitat de
càlcul i la capacitat de memòria. Des d’un
punt de vista més especulatiu, P. Tipler va
imaginar que aquest ordinador seria capaç
de refer virtualment tota la realitat en els
darrers moments d’existència d’un univers
tancat que es col·lapsés sobre si mateix.

Einstein arribà a la conclusió
que l’univers ha d’estar
en expansió
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cosmos i combinatòria

Fins aquí, la informació. I la combinatòria?
Aquesta se situa a dos nivells diferents: en
els valors de les constants universals de la
natura, i en les provatures i bifurcacions de
l’evolució de la vida. Pel que fa als valors de
les constants físiques, com ara la velocitat
de la llum, la constant de la gravitació, la
constant de Planck i la massa de l’electró,
s’ha constatat que en provar noves
combinacions de valors, només unes poques
d’elles poden portar a universos amb vida
tot i que, matemàticament, totes elles
tinguin consistència teòrica interna. De totes
les combinacions, n’hi ha molt poques que

duguin a una creació fructífera; les altres
serien creacions avortades. No estaríem
gaire lluny de Llull: combinar i examinar
fins a trobar la veritat, vista aquí com a
existència còsmica fructífera.

Les solucions poden bifurcar-se,
arborescents, com en l’evolució biològica,
poden truncar-se, poden ser seleccionades
per altres criteris que els de la dinàmica,
segons la seva adequació a principis que no
coneixem en la seva totalitat. Per a Llull,
aquesta combinatòria resultaria sorprenent,
però en el fons resultaria més consistent fins
i tot que per a Einstein, que veia en l’univers
el desplegament determinista d’una realitat
ja continguda en potència en les condicions
inicials, i que mai no demostrà gaire interès
en l’evolució biològica. En l’evolució, la
combinatòria no es limita a relacionar allò
que ja hi ha, sinó també pot crear allò nou
que no era contingut necessàriament en les
condicions inicials.
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relativitat i informació

La informació ens fa valorar el temps i l’espai
de manera diferent a la de la cinta mètrica
i el rellotge. Hi ha una relativitat
informacional del temps i l’espai, relacionada
amb la informació que cal per descriure un
interval temporal o una regió espacial. Així,
descriure els tres primers minuts de l’univers
demana una quantitat d’informació molt
gran, ja que hi ha una gran abundància de
fenòmens que corresponen a lleis físiques
molt sofisticades, com l’anihilació de matèria
i antimatèria, l’agrupament de quarks per
formar protons i neutrons, l’agrupament de
protons i neutrons per formar nuclis
lleugers, especialment hidrogen i heli. En
canvi, descriure l’interval entre el tercer minut
i els tres-cents mil anys, el moment en què la
llum es desacoblà de la matèria i s’inicià la
formació de les galàxies, gairebé no demana
informació, sinó tan sols dues fórmules molt
simples que descriuen l’expansió i el
refredament en funció del temps.

Sabem que hi ha instants rics i pobres, llocs
estimats i llocs indiferents, i per això som
ben conscients que, en la nostra vida, el
temps i l’espai són relatius. Per això, la
relativitat einsteniana suscità curiositat i
simpatia, perquè semblava atansar el temps
i l’espai abstractes a una dimensió humana.

Però la relativitat einsteniana no es refereix
a la relativitat experiencial, sinó a una
relativitat determinada pel caràcter absolut
de la velocitat de la llum en el buit. La física
deles lleis immutables no diu gran cosa de
la relativitat de la nostra experiència. En
canvi, la física de la informació té per a la
nostra relativitat experiencial un lloc en la
racionalitat del món, tot i que sense la
profunditat del sentit.

la bellesa de les equacions
físiques és semblant a la de
la retòrica de  Llull: no està
basada en cap afalac sensual,
sinó en una jerarquia
d’atansaments a la
profunditat de la realitat
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de la informació al sentit?

Hem vist com la cosmologia actual
s’interessa no tan sols per la matèria i
l’energia, sinó també per la informació.
L’esperit afegiria a aquests tres conceptes la
qüestió del sentit, de la vida i de l’univers.
Incloure la informació juntament amb la
matèria i l’energia pot suggerir que estem
més a prop, també, de l’univers del sentit,
que seria una dimensió superior del
programari diví del cosmos. Tal com parlem
de matèria fosca i d’energia fosca, potser
també sigui possible parlar del sentit de
l’univers com a informació fosca. La matèria
fosca permet que les galàxies es formin més
ràpidament i girin més ràpidament; l’energia
fosca fa que l’univers s’expandexi
acceleradament. Potser la informació fosca
del sentit accelera el càlcul i eixampla les
possibilitats dels seus resultats.

L’univers ordinador, per a alguns, podria ser
més que una grandiosa màquina de càlcul
que es limita a avaluar la seva pròpia
evolució. També podria fer còpies de la
realitat, perfeccionar el text de l’univers, refer
la realitat i subministrar una manera
d’imaginar la resurrecció. En la visió
informacional, cada persona vindria donada,
en grans línies, per la informació del seu
genoma i la de la xarxa neuronal del seu

cervell. De fet, com que moltes parts del
genoma són comunes a tots els humans, i
moltes altres parts són irrellevants, la
informació genuïna seria encara més petita,
relativament abordable per un ordinador, si
fos capaç de complementar-se amb els
ordinadors biològics del funcionament
cel·lular i el desenvolupament de
l’organisme i del funcionament del cervell.

En definitiva, la racionalitat combinatòria
és propera a la de l’artista, no és la
racionalitat empresonadora del
determinisme newtonià. Potser per això, és
una bellesa diferent que la de la raó absoluta
de les equacions pures, i és la bellesa de
veure com va sorgint el món. A la Retòrica
nova, Llull valora la bellesa de les paraules
per la seva relació immediata amb aspectes
de la realitat. La paraula “reina” és més bella
que la paraula “serventa”, diu, perquè
representa un lloc més alt en una jerarquia.
En certa manera, la bellesa de les equacions
és semblant a la que esmenta Llull: no està
basada en cap afalac sensual, sinó en una
jerarquia d’atansaments a la profunditat de
la realitat. I en aquesta profunditat, hi ha la
racionalitat que entusiasmà Einstein i l’amor
a què aspirà Llull.
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EL COMPROMÍS
SOCIAL:
tercera missió de la universitat

FRANCESC XAVIER GRAU VIDAL
Rector de la Universitat Rovira i Virgili

És una satisfacció i un honor per a mi
participar en la constitució de la Fundació
Quer Alt. Des del moment en què em varen
informar de la possibilitat de contribuir a
treballar plegats en favor de la cultura des de
la capital de la comarca natural de la Baixa
Segarra, vaig considerar que la Universitat
s’hi havia d’implicar, que tenia la
responsabilitat, i fins i tot l’obligació, de
participar-hi amb l’objectiu d’enfortir el
projecte des del punt de vista del
coneixement, que és el que a la universitat li
pertoca. És amb aquesta visió que el Consell
de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va
acordar formar-ne part i que jo, com a rector
de la Universitat, sóc membre nat del
patronat de la Fundació.

Com a tal, em toca avui parlar-los de la
universitat. No ho faré, però, en extens, sinó
que em centraré en una faceta prou concreta,

la de les relacions de la universitat amb la
societat, el que avui en dia es coneix com a
tercera missió. Tradicionalment, la universitat
moderna ha tingut un doble paper, una doble
missió, que se’n diu ara: per un cantó la
docència, és a dir, la formació de les persones
en el màxim nivell del coneixement i en tots
els camps del saber i, per l’altre la recerca, la
generació de coneixement, instrument de
desenvolupament de la ciència i de la societat
mateixa. I és l’adequada combinació d’aquests
dos papers el que defineix a tot el món una
veritable universitat. Ho dic amb tot
convenciment i basant-me en el coneixement
que tinc del nostre sistema universitari i del
de països de tot el món: la universitat pública
catalana d’avui, capdavantera a Espanya i ben
situada a Europa, ha sabut desenvolupar bé
aquest doble encàrrec.



És a finals del segle XX, però sobretot durant
aquest primers anys del segle XXI, quan a la
universitat se li comença a demanar de
manera explícita un tercer paper, el que
anomenem tercera missió. I aquesta tercera
missió seria, en un sentit molt ampli, la
transferència de coneixement cap a la
societat. Per dur a terme aquesta tercera
missió, però, és necessari tenir assolida una
certa fortalesa en les missions de formació i
de recerca. Puc afirmar, sense cofoisme, que
la Universitat Rovira i Virgili està, en aquest
sentit, en una bona posició; a tall d’exemple
us puc dir que el primer any d’implantació
dels màsters de format europeu la URV ha
estat la segona universitat catalana en
nombre d’estudiants matriculats i, en recerca,
que la participació en projectes en el VI
Programa Marc d’Investigació de la Unió
Europea, la URV ha estat la novena universitat
de tot l’Estat espanyol en volum de contractes
o la cinquena pel que fa a nombre   de
publicacions científiques per professor (aquí
he de remarcar que de les cinc primeres de
l’Estat, quatre són catalanes!).

Avui, però, em vull centrar en la relació de la
URV amb la societat, amb el seu territori. És
a dir, us parlaré de la tercera missió de la
URV, que conté, particularment, la nostra
relació amb Santa Coloma de Queralt i amb
aquesta Fundació.

En el debat sobre l’evolució de les universitats
a la nova societat del coneixement, cada cop
més es vincula la competitivitat econòmica
amb la capacitat de generar, absorbir i aplicar
nous coneixements a nous productes i
processos. A més de les tasques tradicionals
de les universitats, consistents en la docència
i la recerca, s’està consolidant arreu aquesta
«tercera missió», que es refereix al compromís
directe de les institucions d’educació superior
amb el seu entorn social i econòmic.

A partir d’una definició relativament tan
àmplia, la Universitat Rovira i Virgili té un
enfocament de tercera missió amb un clar
component social, lligat al caràcter de servei
públic que defensem per a la institució
universitària: l’activitat de la universitat,
en tots els nivells, ha d’orientar-se a la
millora de les condicions de vida, en el seu
sentit més ampli, de la societat d’ara i de
les generacions futures; en una universitat
amb fort component territorial com la
nostra, aquesta responsabilitat ha de
començar, però no acabar, amb l’atenció a
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la universitat té avui una «tercera
missió» la de comprometre’s amb

el seu entorn social i econòmic



les necessitats econòmiques i socials del
nostre entorn.

Amb aquesta visió, la Universitat Rovira i
Virgili està desenvolupant un conjunt de
nous projectes que persegueixen
l’acompliment d’aquesta tercera missió, i
que els podem agrupar en dues grans
categories. En primer lloc, el que es concentra
en la relació universitat-empresa i que
persegueix la transferència de coneixements
i tecnologia cap al sistema productiu; els
parcs científics i tecnològics n’és un dels
principals instruments.

Per concepció, els parcs científics i
tecnològics són apostes d’elevat valor
estratègic per al desenvolupament
econòmic d’un territori. Un parc científic i
tecnològic consisteix en una infraestructura
física en què conviuen investigadors i
empreses, i que té com objectiu principal
afavorir l’establiment i el creixement
d’empreses de base tecnològica a partir del
transvasament de coneixements que es
generen en el si de la universitat. És evident
que aquesta relació constant ha de permetre
dissenyar nous projectes, que impulsin tant
l’establiment d’un nou procés productiu o
la fabricació d’un nou producte o servei com
incrementar la recerca aplicada en un camp
determinat. És així com la majoria
d’universitats estan avui implicades en

l’impuls de parcs científics i tecnològics. El
caràcter d’aquests parcs, més o menys
especialitzats, vénen (o haurien de venir)
prou determinats per dues variables
principals: per les línies prioritàries de
recerca que té la universitat i per la tipologia
del sistema econòmic i productiu al qual
s’adreça, a fi que el seu treball doni realment
valor afegit i contribueixi a enfortir aquesta
economia més basada en el coneixement.
Com veuen, aquesta tercera missió té
clarament una dimensió territorial.

A la Rovira i Virgili, atesa tant la idiosincràsia
de la universitat com la del territori en què
s’ubica, estem impulsant quatre parcs
científics i tecnològics de caràcter sectorial.
A diferència d’altres universitats, la nostra
universitat, i aquest fou l’encàrrec que li
donà el Parlament de Catalunya ara fa
quinze anys, serveix a tot el territori
meridional de Catalunya, és a dir, des del Baix
Penedès fins a passat el riu Ebre, des del
Mediterrani fins a les comarques lleidatanes.
És per això que la nostra aposta, si bé molt
especialitzada, també ha de tenir present
l’amplitud territorial a la qual serveix, en la
mesura de les possibilitats i necessitats, és
clar. I aquesta dimensió i varietat territorial
també l’hem hagut de casar amb les línies
prioritàries de recerca de la universitat. És
per això que treballem en quatre parcs
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diferents pel que fa al territori i en cinc parcs
pel que fa a la dedicació.

A Tarragona, el Parc Científic i Tecnològic és
el que té dos àmbits diferenciats: la indústria
química i la indústria sociocultural. El segon
parc el situem a Reus, el Tecnoparc, dedicat
a la nutrició i la salut. El tercer és el Parc
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, que
està ubicat a Vila-seca i, finalment, el quart,
que se centra en la indústria enològica i
està situat a Falset. Crec que és força obvi,
per natural, el perquè de les temàtiques i
les seves localitzacions, i crec també que
podem afirmar que tots estant plenament
imbricats en el teixit productiu de les
comarques tarragonines.

Potser pot semblar que la constitució dels
parcs ve determinada exclusivament per
l’aliança entre la universitat i el sector
empresarial, però no és gens ni de bon tros
així. Hi ha un tercer agent fonamental,
l’Administració. En aquest cas i a diferència
de les missions docent i de recerca, en què
les administracions amb més

responsabilitat són tant l’estatal com
l’autonòmica, és l’administració local la més
implicada i a qui correspon, de fet,
d’encapçalar el triangle virtuós
empresa–administració-universitat. Els
parcs científics i tecnològics són, en certa
forma, els polígons industrials del s. XXI, i la
feina d’estructurar-los correspon
essencialment a l’Administració.

El segon gran àmbit d’aquesta tercera missió
és l’impuls a les dinàmiques socials i
culturals a nivell territorial, el que podríem
anomenar lligam universitat-societat. En
aquest sentit, les universitats anomenades,
o mal anomenades “territorials”, tenim un
repte més gran que les considerades
“metropolitanes”, és a dir, sense un territori
clarament associat.

La Universitat Rovira i Virgili no només ha
entès aquest paper, sinó que hi dediquem
bona part dels nostres esforços. És l’expressió
del ferm compromís de la universitat amb
el territori que l’acull. D’acord amb aquesta
responsabilitat, estem incrementant
contínuament els projectes i activitats que
realitzem amb diverses institucions i entitats
econòmiques, socials i culturals.

Són, com deia, moltes les actuacions que es
duen a terme. Exemple emblemàtic de la
relació amb les institucions i entitats

cal desenvolupar un vincle
permanent i estret entre el

territori i la seva universitat
pública de referència

EL COMPROMÍS SOCIAL:
TERCERA MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT
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econòmiques és la Mesa Socioeconòmica, la
qual està duent a terme l’elaboració del Pla
Estratègic del Camp de Tarragona. La Mesa
la conformem deu entitats: les patronals, els
sindicats, les cambres de comerç, Apport,
Unió de Pagesos i la Universitat Rovira i
Virgili, que és qui assumeix la funció de
coordinació i portaveus. El Pla Estratègic, que
compta amb el suport polític i econòmic del
Govern i que implica tots els agents socials,
culturals i polítics del territori, ens ha de
permetre reflectir amb precisió les grans
prioritats del Camp de Tarragona, tot amb
l’objectiu de dissenyar un escenari de futur
ambiciós, basat en la sostenibilitat, la
cohesió social i econòmica i la creativitat, i
elaborat amb una àmplia participació.

Un segon exemple el constitueixen les
aules de la gent gran, un projecte en el qual
l’any passat van participar 2.500 persones
en onze localitats diferents de les
comarques de Tarragona. Aquesta línia
l’enfortim enguany amb la creació de la
URV Ciutadana, destinada a les persones
més grans de 55 anys, per a les quals obrim
les nostres aules en horari regular, ajuntant
estudiants de llicenciatura amb aquests
nous estudiants que, de grans, decideixen
completar la seva formació.

Un tercer, el Campus Extens de la URV i les
seves antenes del coneixement, que també

39



serà present a la Baixa Segarra a partir de la
Fundació Quer Alt. La finalitat de l’antena
del coneixement és la de desenvolupar un
vincle permanent i estret entre el territori i
la seva universitat pública de referència.
Són espais físics alhora que virtuals en els
quals la URV posa a l’abast del territori tot
el seu potencial com a nucli generador
d’activitats amb continguts culturals,
científics i educatius. A la pràctica,
constitueix un punt de trobada entre la
universitat i els diversos agents locals, des
d’entitats culturals com orfeons, grups
teatrals o centres d’estudis fins a
representants del teixit productiu com

agrupacions empresarials o professionals
en actiu, amb l’objectiu de potenciar la
generació de noves sinergies. L’antena del
coneixement oferirà a tots ells el marc
adequat per a l’organització d’activitats del
seu propi interès i del de tota la comunitat
local en general.

I n’hi ha més: aules d’extensió universitària
(debat, art, teatre, orquestra, coral, etc.);
càtedres UNESCO, etc. Aquesta projecció
social i territorial és el nou paper que se li
demana a la universitat. És avui una de les
principals àrees de treball de la URV, ja que
assumim que amb la nostra implicació i
amb la complicitat de les administracions
i la societat civil podem contribuir més
directament al progrés harmònic, amb
cohesió social, de la societat que és la nostra
raó de ser.

Celebro molt que avui constituïm aquesta
Fundació Quer Alt, que neix per promoure
la llengua i la cultura catalanes, per impulsar
projectes de recerca i investigació, per posar
a l’abast de tothom la Biblioteca de la
Fundació i per promoure tot tipus
d’activitats culturals amb participació de les
diferents institucions i entitats.

Però celebro encara més especialment que
la constitució d’aquesta fundació l’estiguem
duent a terme al cor de la Baixa Segarra, a

EL COMPROMÍS SOCIAL:
TERCERA MISSIÓ DE LA UNIVERSITAT
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Santa Coloma de Queralt. El fet d’avui és un
magnífic exemple de contrapunt a la
centralitat i voràgine centrípeta de la regió
metropolitana de Barcelona, molt
intensificada darrerament. Iniciatives com
aquestes són molt necessàries a Catalunya.
Països amb creixement econòmic accelerat,
com Corea, han pogut observar, també
acceleradament, els efectes d’una
concentració desmesurada d’activitat a la
capital: increments de costos de transport,
contaminació, disponibilitat de sòl i
habitatge, empobriment d’altres regions,
etc., tots conduint finalment a una
disminució de la competitivitat del país.

És per això que, podent créixer com a país,
seria un error voler-ho fer exclusivament
com a ciutat. I per fer-ho com a país cal
percebre’l en tota la seva dimensió. És aquest
també el compromís de la Universitat Rovira
i Virgili amb el territori que l’acull; la
constitució de la Fundació Quer Alt és la
materialització de la nostra entesa per
treballar plegats per l’impuls de la cultura
des de la Baixa Segarra, pel bé de Catalunya.
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RAMON BORRÀS RAMON
Alcalde de Santa Coloma de Queralt

Em congratulo ben sincerament que, a la
nostra vila, entre tots plegats hàgim estat
capaços de crear una institució com la
Fundació Quer Alt.

Aquesta fundació fruit d’una iniciativa
personal, immediatament esdevinguda
col·lectiva, i que ha rebut el suport de molts
colomins, convertirà de segur la nostra vila
en un motor cultural important a
Catalunya, un fet que l’hauria de donar a
conèixer arreu del país.

Hi ha molts motius per a celebrar la
constitució d’una fundació a Santa Coloma:
promourà activitats culturals a la nostra
comarca natural, la Baixa Segarra;
emprendrà iniciatives que poden ser
importants per a la cultura catalana; donarà
suport, en la mesura del possible, a projectes
de recerca; i farà, conjuntament amb la

Universitat Rovira i Virgili, que la Biblioteca
de la Fundació, ben catalogada, esdevingui
assequible al públic.

És clar que per a poder tirar endavant aquest
projecte necessitarà del guiatge d’uns
patrons, del suport de tot el poble de Santa
Coloma de Queralt —els Amics de la
Fundació l’haurien de canalitzar— i de l’ajut
dels empresaris de la vila, que ja l’han ofert
generosament. No cal dir que comptem
sempre amb l’assessorament de la
Universitat Rovira Virgili.

aquesta fundació convertirà
de segur la nostra vila en
un motor cultural important
a Catalunya



Agraeixo als qui al capdavant del grup
promotor de la Fundació han fet possible
que aquest projecte arribés a bon port. A
tots ells el meu sincer agraïment. La donació
desinteressada de l’habitatge que en
endavant serà la seu de la fundació, la cessió
de la propietat de l’editorial Obrador
Edèndum i d’una esplèndida biblioteca
haurien d’ésser un presagi d’una generositat
inicial que hauria d’engrescar tothom.

Desitjo que la meva relació de bon veïnatge
amb el patró fundador i d’amistat amb la
resta de promotors pugui durar molts anys.

46 UN PROJECTE ENGRESCADOR

agraeixo als qui han fet
possible que aquest projecte

arribés a bon port



47



48



Consell de mecenatge:

49



50



© FUNDACIÓ QUER ALT, 2008
Pl. de la Llibertat núm. 5
43420 Santa Coloma de Queralt
Tf.: 977 88 13 98
correu@fundacioqueralt.cat
www.fundacioqueralt.cat
D.L. B-17785/08

disseny
Atipus Graphic Design
www.atipus.com

fotografies
Jordi Gassó

51







www.fundacioqueralt.cat

[...]


