
D'acord amb aquestes tècniques, 
a Les esposalles de la morta,
inspirada directament en el Ro-
meu i Julieta, condensa l'acció 
en els tres instants que li sem-
blen més decisius. La visió ro-
màntica del nostre autor és clara: 
el que l'atreu de la història, i 
en aquesta direcció mena l'ac-
ció, és l'equívoc mortal — trà-
gic —- de la falsa mort de Julieta, 
i el suïcidi subsegüent dels dos 
amants a la cripta dels Capu- 
letti.
Despulla l'argument i se sotmet 
a l'exercici de triar-ne aquells 
elements bàsics que motiven la 
solució final. Encertat en la tria, 
cada situació progressa dinàmi- 
cament i ens porta necessària-
ment, sense vacil·lar, a la se-
güent. En canvi, a Raig de lluna 
el mètode és un altre: tot ha pas-
sat ja. El moment escènic triat 
és el de la consumació d'una 
tragèdia de l'evolució de la qual 
només tenim referències, referèn-
cies que, com a tais, no poden 
apassionar-nos. És clar que, d'una 
manera o altra, l'obra és conti-
nuació d'una d'anterior, Lo com-
te de Foix. Balaguer, triant un 
tema que li és car, hi dramatitza 
la notícia c(e Ia crema d'albige-

LES XIQUES DE L'ENTRESUELO 
i TRES FORASTERS DE MADRID, 
d'Eduard Escalante. Introducció 
de Lluís V. Aracil. Col·lecció «Gar-
bí», 7. València 1968.

Durant la segona meitat del se-
gle passat escriuen, als Països 
Catalans, totalment desconnectats 
entre ells, saineters molt notables: 
al Principat, els germans Marçal 
i Modest Busquets i, més tard, 
Emili Vilanova; a les Illes, Pere 
d'Alcàntara Penya i Bartomeu 
Ferrà; i al País Valencià, Eduard 
Escalante i Francesc Palanca i 
Roca. Si exceptuem el cas dels 
germans Busquets, injustament 
oblidats, són els dos saineters 
valencians els qui més necessiten 
una reedició. Els textos d'Escalan- 
te, tot i que foren reeditats en 
aquest segle a la Biblioteca de 
«Las Provincias», són molt difí-
cils de trobar; i, en canvi, no 
sols resulten valuosíssims en tant 
que testimoni d'una societat de-

LLENGUA

DICCIONARI CATALÀ GENERAL, 
de Miquel Arimany. Diccionaris 
Arimany. — Miquel Arimany, Bar-
celona 1965.

D entre els nombrosos manuals lin-
güístics i gramaticals amb què 
Miquel Arimany, en tant que edi-
tor i autor alhora, ha contribuït a 
la coneixença i a la difusió de la 
llengua catalana i de les normes 
que en regulen el recte ús, des-

sos a Montsegur i el final de l'es-
perança, o la il·lusió, en una na-
ció que hauria estat centrada 
pels Pirineus. Peça més reeixida 
Les esposalles de la morta que 
no pas Raig de lluna, totes dues 
es beneficien, però, de l'encert 
de la sobrietat. Balaguer respec-
ta i acarona el record de les 
tècniques cenyides neoclàssiques. 
I un dels valors més notoris de 
les dues peces és precisament, 
ens sembla, el que se segueix 
de la tensió entre una temàtica 
romàntica i una voluntat de clas-
sicisme.

En un moment en el qual la llen-
gua literària s'estava reorganit-
zant i en el qual decidir-se per 
una solució determinada era ar-
riscar-se, Balaguer optà per la 
reconstrucció impossible d'un llen-
guatge arcaïtzant. El resultat, 
malgrat que quedi justificat pels 
moments històrics en els quals 
es jdesenvolupa l'acció, no és del 
tot convincent, tal com Xavier Fà-
bregas assenyala, però, d'altra 
banda, jugant a favor de les pe-
ces, resta sempre la sobrietat de 
què parlàvem i que permet, avui, 
una lectura sense impaciències.

J. M. BENET I JORNET.

terminada en un període històric 
precís, un període de transició i 
de crisi, sinó que continuen vius, 
enginyosos, amargs i burletes al-
hora, aptes no sols per a llegir 
sinó també, ens atreviríem a dir, 
per a representar. La col·lecció 
Garbí, que és una de les més di-
nàmiques que posseïm, ha publi-
cat en el present volum dos sai-
nets d'Eduard Escalante i els ha 
fets precedir d'una introducció de 
Lluís V. Aracil que és tot un 
estudi — vuitanta pàgines —, lú-
cid i penetrant, tant de l'autor 
com de la societat que el pos-
sibilità i el condicionà. La nostra 
bibliografia teatral s'ha enriquit 
amb aquest volum, però també 
la nostra crítica: Escalante s'ha 
convertit en un dels pocs autors 
dramàtics de casa nostra l'obra 
dels quals ha estat estudiada 
d'acord amb una metodologia mo-
derna i des d'un angle vigent.

XAVIER FÀBREGAS.

taca el Diccionari Català General, 
aparegut recentment en un volum, 
després de la seva espaiada pu-
blicació en fascicles consecutius. 
Les característiques d'aquest dic-
cionari són, essencialment, les ma-
teixes que revesteix el Diccionari 
General de la Llengua Catalana, 
de Pompeu Fabra, que, amb l'au-
toritat de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, considerem com a dicciona-

ri normatiu. En un pròleq de l'au- 
tor-editor i en una presentació sig-
nada per Antoni Comas, professor 
de català a la Universitat de Bar-
celona, s'exposen les raons que 
justifiquen la publicació d'un 
diccionari tan semblant al norma-
tiu, el model i la pauta del qual 
són explícitament reconeguts: en 
primer lloc, de tipus econòmic, en 
posar a l'abast d'un públic, lògi-
cament més nombrós, una obra 
de consulta semblant a un preu 
inferior i, en segon lloc, les que 
es basen en una més àmplia fle-
xibilitat quant a l'admissió de vo-
cables d'ús corrent i de neologis 
mes, que el diccionari normatiu 
no pot acollir sense un estudi de-
tingut i una prudència extrema.
Bàsicament, doncs, el conjunt de 
mots inventariats al Diccionari Ca-
talà General, de Miquel Arimany, 
correspon a la gairebé totalitat 
dels que podem considerar adme-
sos per l'Institut, és a dir, que 
figuren al Fabra. N'han estat eli-
minats aquells l'ús dels quals s'ha 
considerat realment excepcional, 
pràcticament nul, almenys per la 
immensa majoria dels usuaris del 
diccionari, i s'hi ha afegit una 
determinada llista de vocables, en 
general, d'ús habitual, i alguns 
mots estrictament tècnics. La re-
ducció, relativa, del nou dicciona-
ri respecte al Fabra s'ha aconse-
guit amb una notable simplificació 
de l'accepció de cada terme, així 
com amb la inclusió dintre un 
mateix terme de certs derivats 
d'obtenció gairebé mecànica, com 
ara els adverbis en -ment. Així 
veiem com el primer mot del dic-
cionari, a, nom de lletra i pre-
posició, que ocupa quaranta-tres 
línies de composició del Fabra, és 
resolt amb quatre línies pel Dic-
cionari Arimany. Així mateix s'ha 
prescindit gairebé totalment dels 
exemples, tan summament abun-
dosos al Fabra, els quals només 
apareixen en algun mot que for-
ma part d'expressions idiomàti-
ques molt peculiars o que té al-
guna accepció d'un matís molt acu-
sat i difícil de precisar.

Tots els mots incorporats al Diccio-
nari Català General que no han 
estat admesos per l'Institut d'Es-
tudis Catalans, van precedits d'un 
asterisc, així com les accepcions 
noves d’aquells ja admesos, a fi 
que l'usuari entengui clarament 
que cal atribuir-los a la iniciativa 
personal del compilador. Alguns 
d'ells, de fet, ja figuren a l'última 
edició del diccionari normatiu, 
però amb la indicació explícita, 
també, que la incorporació és de-
guda a Josep Miracle, que tingué 
cura d'aquesta última edició: 
edícula, recol·lectora, cigonyal, pe-
diatre, etc. D'altra banda, un cert 
nombre de mots ben corrents, in-
corporats per Miracle al Fabra, 
han estat negligits per Arimany: 
capacitar, capó (aut.), carteig, 
pauta, etc. En el pròleg en què es 
contenen les instruccions per a 
l'ús de l'obra, l'autor no deixa
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