
El vinent 2020 es compliran seixanta anys, sense 
cap interrupció, de l’aparició del Bloc Maragall, 

calendari creat per l’editor Miquel Arimany i al qual, 
si no anem errats, LLengua nacionaL no ha dedicat 
mai cap comentari.

Es tracta d’un bloc de paret que «obliga» a arren-
car-ne diàriament un full. Al davant, ultra el dia del 
mes ben destacat, hi trobem la informació clàssica 
d’aquesta mena de publicacions: l’horari de la sortida 
i la posta del sol i les fases de la lluna. També hi 
veiem els sants del dia. 

Al darrere hi tenim uns temes fixos durant aquests 
seixanta anys i uns de diferents i canviants. Per 
exemple, entre els primers i tradicionalment, el dimarts 
hi trobem receptes de cuina; el dimecres, comentaris 
sobre la nostra llengua (que durant molts anys, quasi 
fins al seu traspàs, escriví l’enyorat Jaume Vallcorba 
i Rocosa), i el dissabte i el diumenge, poesies cata-
lanes amb un clar predomini d’autors contempora-
nis. Precisament aquest pròxim any 2020 n’aparei-
xeran d’alumnes de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès i del mateix Miquel Arimany, coincidint 
amb el centenari del seu naixement. 

Pel que fa als dos dies restants, el dilluns i el diven-
dres, hi apareixen escrits sobre temes diversos 
i diferents cada any i dels quals, per això mateix, 
creiem que seria fins i tot excessiu intentar donar 
una selecció. 

Tenint en compte tot el que hem exposat, la gairebé 
manca d’oferta en publicacions d’aquestes caracte-
rístiques en català i la bona presentació tipogràfica 
general, juntament amb el pulcre nivell lingüístic, no 
dubtem a recomanar el Bloc Maragall als socis de 
LLengua nacionaL, amb el convenciment que no seran 
pas decebuts.

El «Bloc Maragall» arriba 
als seixanta anys

   Jordi Alberich 
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