
DOS LLIBRES SOBRE LITERATURA
par Miquel Dolç

a s s a ig s s o b r e l it e r a t u r a  
CATALANA d'Antoni Comas. 
(Col·lecció «Centpeus»). Edito- 
rial Tàber, Barcelona 1968.

SOBRE LITERATURA CATALA-
NA I ALTRES ASSAIGS, de Joa-
quim Marco. (Col·lecció «Sitges», 
2). Llibres de Sinera, Barcelona 
1968.

Si la tasca crítica és, de fet, 
com diu Joaquim Marco, un ex-
periment, no sé què se'n podria 
dir de l'intent de fer crítica de 
la crítica. Potser, al capdavall, 
un problema vague o mal plan- 
tejçit i, per tant, insoluble. L'e-
vitarem, doncs, com una fórmu-
la irracional i ens limitarem, 
lluny de la voluntat de judici, a 
ésser només testimonis d'uns iti-
neraris crítics i a fruir, si més 
no, les exploracions que els al-
tres entenen. Tant el llibre d'An-
toni Comas com el de Joaquim 
Marco són reculls d'assaigs, d'ar-
ticles i d'escolis crítics, apare-
guts anteriorment, gairebé tots, 
en publicacions periòdiques. No

cal insistir en la conveniència, 
fins en la urgència, d'aquests 
agrupaments de material que, 
altrament dispersos, arriben a 
fer-se inaccessibles o s'exposen 
a la simple destrucció. No ens 
podem permetre, dit ben curt, 
el luxe de perdre certs tresors 
d'experiència reunits per crítics, 
com diria Carles Riba, amb cara 
i ulls.
A la professoria lingua — i
empro, és clar, l'expressió taci- 
tiana sense l'amargor del con-
text— d'Antoni Comas, professor 
de Llengua i Literatura Catalana 
a la nostra Universitat, devem el 
to objectiu, concret, sovint eru-
dit, dels trenta escrits aplegats 
en aquests Assaigs sobre litera-
tura catalana. És inevitable que, 
en aquests casos, el valor i l'ex-
tensió dels temes siguin força 
irregulars. Dos subtítols, és a dir, 
dos compartiments, cadascun 
amb quinze estudis, ens orien-
ten en el camí de la nos-
tra comprensió: «Literatura» i

«Llengua». La separació, però, 
no és ben bé escrupolosa i li-
teral. (Observem, a propòsit, que 
en la versió castellana del lli-
bre, publicada per la mateixa 
editorial, la divisió ens sembla 
més lògica: el primer subtítol 
comprèn els primers vint-i-cinc 
estudis de l'edició catalana; el 
segon, els cinc darrers.) De fet, 
la distinció entre llengua i li-
teratura apareix massa sovint 
condicionada per raons perso-
nals i, gairebé sempre, efímeres. 
Problema enutjós. Antoni Co-
mas afronta en moltes pàgines, 
amb una certa austeritat de 
principis, l'anàlisi de diversos va-
lors actuals en el camp de la 
poesia o de la lingüística: Sal-
vador Espriu, Manuel de Pedro- 
lo, Joan Perucho, Blai Bonet, 
Joan Argenté, Antoni M. Badia, 
M. Sanchis Guarner, Joan Ruiz 
i Calonja, Rafael Ginard; en 
d'altres, però, la seva interven-
ció es projecta damunt figures 
que tenen de molt temps ençà 
un pes específic, o en són un

punt neuràlgic, en el nostre pro-
cés espiritual: Verdaguer, Mara-
gall, Alcover, Folch i Torres, Gue- 
rau de Liost, Riba, Sagarra, Foix, 
Esclasans, Pla, Pompeu Fabra. El 
caràcter ocasional de certs es-
crits, arreplegats aquí sense mo-
dificacions substancials, és cau-
sa d'alguna repetició fugaç (per 
exemple, pp. 334 i 344). Més 
sovint, però, a través d'aquests 
comentaris d'Antoni Comas són 
revisats a fons conceptes i acti-
tuds consistents fins ara o ens 
són fornides notícies inèdites 
sobre alguns personatges. Po-
dríem adduir, com a prova del 
seu afany d'exigència, la nove-
tat que serà per a molts la re-
velació, amb la glossa pertinent, 
de les «Sàtires clericals» de Gue- 
rau de Liost no incloses en la 
seva «Obra poètica completa» del 
1948, o bé el seu desig d'escla-
rir críticament, entre postures 
oposades, el veritable volum cultu-
ral del segle XVIII català. L'in-
terès d'aquests assaigs s'acreix 
encara, al nostre entendre, en
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els quatre estudis referents a 
aspectes literaris de l'Edat mit-
jana i de la Renaixença, dues 
denses entitats culturals que tri-
garan força a veure esgotada la 
riquesa de fets i de dubtes que 
les caracteritza: destaquem, en-
tre aquests estudis de més gruix, 
els dedicats a «Curial e Güel- 
fa» i al centenari de l'«Esbart 
de Vic».
Joaquim Marco, al seu torn, 
compta amb una rica experièn-
cia didàctica exercida a les uni-
versitats de Liverpool i de Bar-
celona, però, per una mena 
d'instint vocacional, s'ha decan-
tat, en aquests últims anys, per 
la crítica literària, que ha conce-
but en la seva doble funció de 
creació i d'activitat «liberal». El 
seu judici, exposat sempre amb 
claredat i finor d'estil, forma una 
part substancial, encara que Mar-
co «no pretén de provar res», del 
comú afany de descoberta o de 
revisió de mèrits. Sobre literatura 
catalana i altres assaigs reuneix, 
segons la versió de Lluís López 
del Castillo, cinquanta-cinc arti-
cles dedicats, tret d'una dotze-
na, a temes i personatges re-
cents de les nostres lletres, al-
guns dels quals reapareixen en 
l'obra d'Antoni Comas. Pel fet 
d'haver estat publicades la ma-
joria d'aquestes ressenyes críti-
ques en una mateixa revista — el 
setmanari «Destino» —, llur ex-
tensió és sensiblement regular. 
La classificació obeeix, d'altra 
banda, a unes normes molt jus-
tes: després d'unes considera-
cions generals sobre l'escriptor 
català, el públic i els mètodes 
estructuralistes, ve el comparti-
ment dels poetes: Riba, Foix, 
Espriu, Marià Manent, Gabriel 
Ferrater. El segueixen els novel- 
listes i els prosadors: Eugeni 
d'Ors, Sagarra, Pla, Villalonga, 
Pedrolo, Mercè Rodoreda, Balta-
sar Porcel, Estanislau Torres, A.

ESGLÉSIA
DIALÈCTICA CONCILIAR, de Jo-
sep M. Pinol. Col·lecció «Blan-
queara», 40. Edicions 62, Barce-
lona 1958.

El Concili Vaticà II ha enge-
gat una dinàmica, que bé po-
dem qualificar de dialèctica, 
perquè conté un moviment que, 
tot superant tensions oposades, 
intenta conduir l'Església cap a 
noves síntesis sempre millorables. 
El concili ha fet descobrir als 
creients més alertats que la ins-
titució eclesial mai no és per-
fecta, però sempre necessària, i, 
per tant, l'única actitud vàlida 
és la que empeny, no pas a la 
dimissió de responsabilitats o a 
la reclusió en l'individualisme 
perfeccionista, sinó la que obli-
ga a col·laborar — durament, si

Artís-Gener, Pere Verdaguer, Xs- 
vier Benguerel, Aurora Bertram 
Joaquim Carbó, Llorenç San: 
Marc. A la secció consagrad» 
a l'assaig són analitzades obres 
referents a Catalunya, de [on 
Reglà, Pierre Vilar, Joan Tor-
rent, Rafael Tasis, Martí de Bj. 
quer, John H. Elliot, Àngel Caj. 
mona, A. Bladé i Jordi Solé-Tt 
ra. Clou el volum un grup de 
deu estudis sobre escriptors es-
trangers traduïts al català. Es-
pero d'ésser perdonat per aques- 
ta descosida relació de dades, 
gràcies a la qual, però, es veu 
l'armadura d'un llibre. La gene 
rosa aportació de Joaquim Ma-
co a la nostra crítica potser se 
rà només, si ell ho vol així, la 
d'un «lector especialitzat (el cri-
tic és ben bé això)», i tambe 
apassionat, però contribuirà sens 
dubte a «desterrar el complei 
que té l'escriptor català que la 
seva obra és pur testimoni d'una 
llengua que sobreviu». La seva 
actitud, des d'aquest punt de 
vista, semblarà especialment de-
fensiva, però no pot deixar d'és-
ser, dins la innegable maduresa 
que pressentim, també exigent, 
És avui vàlid més que mai aquell 
principi, exposat en col·loquis, de 
Josep Carner: «Si no hem de 
fer-ho bé, no cal que ho íem>,
Només ens resta a fer una ob-
jecció, de caire extrínsec, a tots 
dos llibres. Manquen, tant l'un 
com l'altre, d'un índex de noms, 
Si, com digué un famós personal- 
ge, els índexs són «els ulls duu 
llibre», aquests ulls són rigorosa-
ment necessaris, per a ús del 
lector i de l'historiador de la li-
teratura, en obres de critica, d in-
vestigació i de recerca. Ja se, 
i ho sabem tots per experièn-
cia, quin esmerç d'hores suposo 
aquesta tasca. Però cal afrontar-
la sense hesitació.

MIQUEL DOLÇ-

cal— en la tasca de la re0C 
vació de les estructures. El T® 
descobriment del Concili ha 
tat, en poques paraules, 
xioma: «Ecclesia semper re° 
manda».

iuest és el punt de P®e 
i també el punt final, be 
ivisori — de les reflexions 
c de casa nostra, continguí -

el volum que comentem- J 
o M. Pinol hi ha aplegat un 
it d'assaigs i de notes f 
:s ja alguns, d'altres ine 1 
irits en aquest període c 
r i postconciliar, que: va
l'any 1963 fins al 1968' .

atrastat, però tan fecu» 
oerançador. El fil condu 
plec ha estat de tipus c 
,ic, però no d'una
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