
feobre l'emigració) i Jo vull tor-
nar a Málaga! (sobre l'immigrant 

se'n torna de bon grat).
Són contes ràpids, precisos, en- 
qrescadors com un pamflet, pero 
¿nb una base molt sòlida de 
coneixença directa dels fets, en 
aquest cas de fets socials, i es 
paradoxal que Candel no sigui 
ni esmentat en una publicació 
recent, extensa i ben documen- 
tada, sobre l'anomenada novela

llengua
CURS SUPERIOR DE GRAMÀ-
TICA CATALANA, de Jeroni Mar- 
và. Nova edició, revisada i am-
pliada per Eduard Artells. Ma-
nuals Lingüístics Barcino, 3. Edi-
torial Barcino — Editorial An-
dorra, S. L., Barcelona, 1968.
■Morts, dissortadament, els nos-
tres mestres i amics Emili Va-
llès i Artur Martorell, autors del 
Curs pràctic de Gramàtica Ca-
talana (Grau superior), ocults 
sota el psuedònim, tan divulgat, 
de "leroni Marvà", ens ha estat 
encomanada l'honrosa tasca de 
revisar-ne i actualitzar-ne la dar-
rera edició, apareguda l'any 1934 
i que ara surt amb el nom de 
Curs superior de Gramàtica Ca-
talana.» Amb aquests mots el 
proiessor Eduard Artells encap-
çala la nota preliminar a la re-
edició d'aquesta obra suara apa-
reguda. Pel sol fet de tornar-lo 
a tenir a l'abast hem de cele-
brar sense reserves el retorn a 
les nostres llibreries d'aquest 
manual que tanta utilitat ha 
tingut amb els anys per a tots 
els qui s’han proposat de siste-
matitzar una mica l'estudi del 
caíala. Hi ha, però, una objec-
ció a fer a aquest nou llança-
ment del llibre: la seva edició» 
cn íacsímil. Així doncs es trac-
ta d'una reproducció del text 
e J934 amb un apèndix mi- 

nucios i extens confegit pel pro- 
essor Artells, que conté un 
iran nombre d'addicions i esme- 
nes ~més de tres-centes—, les 
iwts ja es fa constar a la nota 
micial que «el lector és pregat 

apicar al text abans d'em- 
fenaren 1 estudi». La recoma- 
acio, es clar, hi era obligada, 
J° .malgrat que en suposem

oènTeniS tant ''autor de Va-
rio IX “m els editors, no po- 

obbdar que un llibre de 
d'Lamb un nombre semblant 
bona n° Í10 de causar cap

impressió al qui es pro-
Posa d'wdinsar-s'hi.

trekïnril,at que valuosíssim 
estat i 6 eroni Marvà, que ha 
Pendí ?ontlnua essent el corn-
il nivell*33 Compleí de gramàtica 
dispose‘n° universitari de què 
‘mposarir- ne7'“ssitava una revisió 
dels anys"? reS Pel Pœ 
llen9Ua cakidUrant els quals la 
lament ana' encara que Ien- 
i;el»ncs r,CaUS1?, dsls greus en- 
da, ha .^Ue d ban obstaculitza- 

eguit 1 evolució normal

social española. Malgrat una ten-
dència a la facilitat que trivia- 
litza i aprima la seva obra en 
alguns punts, cal veure en l'au- 
tot caldrà veure-ho amb el con-
junt de la seva obra al davant, 
una voluntat narrativa al servei 
de l'home i tot al contrari de 
l'intel·lectual passiu o autocontem- 
platiu, d'una banda, o del servi-
dor dogmàtic d'una tendència ex-
cloent. — JOAN TRIADÚ.

Eduard Artells (foto: Barceló).

en tota llengua viva. Aquesta re-
visió havia d'ésser feta, però, so-
bre el text mateix, la qual cosa 
encara hauria ampliat les pos-
sibilitats de la tasca — àrdua i 
ara poc agraïda, certament — 
empresa per Eduard Artells, que 
no s'hauria vist constret per les 
ja respectables proporcions de 
l'apèndix i per la dificultat que 
en aquest ordre representava la 
proposició de modificacions subs-
tancials d'estructura de cara a 
una possible major agilitat d'a-
cord amb els mètodes més al 
dia o simplement l'actualització 
d'alguns exemples o dels exerci-
cis de repàs.
Podem, però, considerar plausible 
aquesta solució per tal com ha 
permès de disposar novament d'a-
quest text més aviat del que hau-
ria estat possible en el supòsit 
d'una nova edició amb el text re-
format, en la qual cal continuar 
pensant.
No seria just de cloure aquesta 
nota sense fer esment d'un de-
tall que jutgem transcendental: 
aquest volum constitueix la pu-
blicació número 600 de l'edito-
rial Barcino. Han calgut quaran- 
ta-cinc anys d'una tasca abne-
gada, presidida tothora per un 
criteri selectiu i una pulcritud ri-
gorosos, per a bastir aquest con-
junt bibliogràfic que representa 
l'exponent cultural més massís 
que mai s'hagi donat arreu dels 
països de llengua catalana. I com 
de moltes realitats del nostre 
país, bé que poques de la mag-
nitud d'aquesta, n'ha estat el 
factotum un home sol, en aquest 
cas Josep M. de Casacuberta. La 
seva obra mereix, ja des d'ara i 
per sempre, l'agraïment i el res-
pecte de tots els catalans.

JORDI MIR.

EL CATALÀ I EL CASTELLÀ 
COMPARATS, de C. A. Jordana. 
Col·lecció Popular Barcino. Edito-
rial Barcino. Barcelona, 1968.

La primera impressió que traiem 
d'un repàs a la nova edició d'El 
català i el castellà comparats, és 
que el text confegit per Cèsar 
August Jordana ía trenta-cinc 
anys continua essent absoluta-
ment vàlid.

Jordana, excel·lent escriptor i tra-
ductor, estudià d'una manera 
molt directa els problemes de la 
llengua i va estructurar els seus 
treballs gramaticals des d'un an-
gle bàsicament pràctic. Perquè si 
bé no es pot deixar d'objectar, 
o potser cal constatar, l'hetero-
dòxia que, des del punt de vista 
pedaqògic, pot constituir el íet 
de recórrer a la comparació de 
dues llengües per posar en evi-
dència els problemes concrets 
d'una d'elles, és indiscutible que, 
ateses les característiques anò-
males en què la llengua, sobre-
tot escrita, es desenvolupa dintre 
la nostra societat, aquesta hete-
rodòxia no solament ha d'ésser 
permesa sinó que l'hem de con-
siderar encertada i eficaç.

És, doncs, aquest aspecte d'apro-
ximació als problemes vius de la 
llengua el que C. A. Jordana ha 
sabut copsar i plantejar com 
ningú. Així, el capítol Recomana-
cions per a un bon ús grama-

AMATENTS A LA PARAULA
Els textos essencials de Joan XXIII 
COL·LECCIÓ «L’HOME NOU», 25
Distribució: HOGAR DEL LIBRO

Vergara, 3. Barcelona-2 
(fotografies de Joan XXIII)

tical del català, inclòs al final, 
i a tall de resum, del llibre és 
com una mena de decàleg per 
a tothom qui, amb un coneixe-
ment fins i tot ampli del català 
escrit, tingui la pruïja de voler 
netejar d'impureses, algunes so-
vint poc evidents, el seu llenguat-
ge tant parlat com escrit. Ens ha 
llegat altres estudis gramaticals 
(El català en vint lliçons i Els 
barbarismes, posteriors i ja pu-
blicats sota el pseudònim de Ber-
nat Montsià) que revelen, encara 
avui, aquest «saber de quin mal 
patim» que C. A. Jordana va veu-
re tan clar i que sota aspectes 
diferents però sempre ben orien-
tats va ajudar a combatre.

L'edició d'ara, bé que revisada, 
és del tot fidel a la primera de 
1933. No més enllà d'una dotze-
na de lleus retocs han estat su-
ficients per a netejar el text 
d'algunes postilles o aclariments 
que avui podrien semblar poc es-
caients. La major atenció dedi-
cada als matisos d'ordre morfo-
lògic o sintàctic que no pas als 
ortogràfics, continua fent-lo més 
recomanable per als iniciats que 
per als qui comencen a interes-
sar-se per la nostra llengua, però 
la consulta per part de tothom 
qui hagi rebut d'entrada la in-
fluència de la cultura castellana 
en serà tothora profitosa.

JORDI MIR.
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