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SOBRE LA LITERATURA CATALANA

per Josep Massot i Muntaner

LLENGUA I LITERATURA 
CATALANA PER A ALEMANYS

No fa pas gaire, el 1973, apare
gué una gramática catalana ele
mental per a ús d’alemanys, 
TexceHent Handbuch des Kata- 
lanischen d'Artur Quintana. Ara 
Rudolf Brummer, conegut per 
diversos treballs sobre la llen
gua i la literatura catalana me
dievals, ens ofereix Katalani- 
sche Sprache und Literatur. Ein 
Abriss (München 1975), un lli
bret que complementa molt bé 
el de Quintana. Es tracta d’una 
mena d’introducció a la llengua 
i la literatura catalanes, con
densada en una vuitantena de 
pàgines. La primera parí, la 
més extensa, resumeix alguns 
problemes del català (origen, 
nom de Catalunya, situació dins 
les llengües romàniques, dialec
tes), l’evolució del català al 
llarg de la història, les princi
pals característiques del català 
antic i de l’actual. La segona 
part consisteix en una síntesi 
molt elemental de la literatura 
catalana (generalitats, Edat Mit
jana, el Renaixement, la Deca
dència, de la Renaixença fins 
avui). Complementen el volum 
una breu bibliografia i un ín
dex de noms i de títols d’obres 
anònimes.

UNA LITERATURA CATALANA 
PER A CASTELLANS

L’Editorial La Muralla, de Ma
drid, publica una sèrie de di
vulgació titulada Literatura es
pañola en imágenes, a base 
d’un breu text i una colla de 
diapositives. El volum XXXI 
d’aquesta sèrie és la Literatura 
catalana, redactada per Germà 
Colon, de la Universitat de Ba
silea, i apareguda el 1975. En 
44 pàgines, Colon ens dóna una 
visió panoràmica del desenvo
lupament de la literatura escri
ta en català, des dels orígens 
fins al segle xx, completada per 
seixanta diapositives. És una 
bona introducció, amb tres pà

gines de bibliografia escollida 
que permeten d’endinsar-se en 
els temes tot just apuntats al 
text.

TRES EDICIONS FACSÍMILS 
DE LES «TROBES EN LAHORS 
DE LA VERGE MARIA»
El 1974 vam celebrar el cinquè 
centenari de la impressió del 
primer llibre en català, Les Tro
bes en lahors de la Verge Ma
ria, «actes» d’un certamen poè
tic convocat l’li de febrer de 
1474 pel virrei de València, Lluís 
Despuig, en honor de la Mare 
de Déu. Les Trobes, de les quals 
coneixem un únic exemplar, 
incomplet i no gaire ben con
servat, foren reeditades el 1894 
i, en edició facsímil adreçada
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a bibliòfils, el 1945. La comme
moració del 1974 ha donat lloc 
a tres noves reedicions, totes 
en facsímil, que em plau d’es
mentar.
Com a regal nadalenc i de cap 
d'any (1973-1974), l’Editorial Es- 
pasa-Calpe, de Madrid, publicà 
tres mil exemplars de Les Tro
bes en lahors de la Verge Ma
ria. Miltcccc'Lxxiiii. Impresas 
en facsímil del libro original 
(1974), amb un pròleg en cas
tellà de Lluís Guarner, el qual 
insisteix en el caràcter de «pri
mer libro literario impreso en 
España» de les Trobes i cau 
en el provincianisme d'anome- 
nar «provisionalment» valencià 
—no català— la llengua en què 
foren redactades.

Antoni
Tàpies,
Esbós per a 
un retrat de 
Carles Riba, 
1952.
Dibuix 
reproduït a 
In memoriam 
Carles Riba 
(1959-1969).

El setembre de 1974, la Caixa 
d’Estalvis i Mont de Pietat de 
València féu una nova edició 
facsímil de les Trobes, de 
1.130 exemplars numerats i no 
posats a la venda, amb un es
tudi preliminar de Manuel San- 
chis Guarner, en català, i una 
transcripció del text, sovint di
fícil. El mes de novembre de 
1974, la Caixa n’hagué de fer 
una reimpressió (mil exemplars 
no numerats), en la qual foren 
introduïdes només algunes cor
reccions.
L’octubre de 1974, finalment, 
l’Instituto Nacional del Libro 
Español (INLE) enllestí una 
«edició popular» de les Trobes, 
impresa —com la de la Caixa 
d'Estalvis— a Arts Gràfiques 
Soler, de Valçncia, amb el títol 
erroni i confúsionari El primer 
incunable español. Lluís Guar
ner hi ha posat un nou pròleg, 
que repeteix les mateixes idees 
—i sovint les mateixes frases— 
del de l’edició Espasa-Calpe, i 
ha traduït al castellà alguns 
dels poemes més característics.

UN REPERTORI DE 
MANUSCRITS CATALANS 
Per commemorar el cinquè cen
tenari del primer llibre imprès 
en català, la Delegació de Cata
lunya i les Balears de l’ANABA 
(Asociación Nacional de Biblio
tecarios, Archiveros y Arqueó
logos) ha demanat a Josep M. 
Madurell i Marimon, autor de 
nombroses aportacions docu
mentals a la nostra historia, 
que preparés un volum dedicat 
als precedents catalans del lli
bre imprès. N’ha sortit Manus
crits. en català anteriors a la 
impremta (1321-1474). Contribu
ció al seu estudi (Barcelona 
1974), àmplia regesta documen
tal que dóna notícies molt di
verses —procedents d’inventaris 
i altres documents inèdits— so
bre múltiples manuscrits, entre 
el 10 de desembre de 1321 i 
l’l de desembre de 1474. La con
sulta d'aquest material es veu
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Dcuocio/cndreça noltra lengua
Y no confent /fcrucm iamcs fcílencí 
Puix concebem/cn noflrc mortal carcre 
Digne penfer/deuem ecnir principi 
Qrjc may no fon/dins Icc ecernals límits 
Mes líbcral/fcnpora fos fens colpa 
Aprcs Ibcfus/can virtuefa falda
Los noflrcs mals cobrinc no poc fer ombra

Mira lo mon//admiras da queft fénix 
Yl cel cfpant /folie de tal caractc 
Los percadora/cnlofcu ftrecolzen 
Troben lals íufts /audtora fer demeríc 
Prenen dcíi lecícía los àngels 
La crinícac/nos ven gloría perdre 
Prcnínc lo fill /bumana carn de mare 
Ha recreat /lo mon puianc en larbre

Los ínfernats /cn lo tenebrós regne 
Miren penfanc /la pena fer menys afpre
Y los del cel /contemplen aquell medi 
Arcbana gran /e negoci dels fcglcs 
Eua pccca/y aquella pres localjet 
Víuíficanc /daquella lomícídí
Eba fanac/la nollra cruel naffra 
Fent dcuallar /Ibcfus fins cn lo centre

Una plana de Les trobes en lahors 
de la Verge Maria.
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facilitada per uns quants ín
dexs : índex de títols de manus
crits, llista dels «comença» i 
«fineix», autors identificats, ín
dex onomàstic, índex de matè
ries. Hauria resultat utilíssim 
afegir notes a la regesta; hi 
manquen, però, del tot.

EL DIETARI
DE JERONI PUJADES 
Jeroni Pujades, ciutadà barce
loní nat el 1568 i mort el 1635, 
fou catedràtic de dret canònic 
a la Universitat de Barcelona. 
És conegut com a historiador 
per la seva Coránica universal 
del Principat de Catalunya, la 
primera part de la qual —en 
català— aparegué el 1609, i la 
segona i la tercera —en caste
llà— del 1829 al 1832. Escriví 
també un extens dietari, que ha 
romàs inèdit fins avui. Lluís 
Camós i Cabruja n’inicià la 
transcripció, interrompuda per 
una mort prematura. Josep M. 
Casas Homs l'ha duta a bon 
terme i l’ha completada amb 
pròlegs orientadors i copiosos 
índexs. Fins ara n’han aparegut 
la primera i la segona part, a 
cura de la Fundació Salvador 
Vives Casajuana, totes dues pu
blicades a Barcelona el 1975, 
amb el títol Dietari de Jeroni 
Pujades. I (1601-1605) i Dietari 
de Jeroni Pujades, II (1606-1610). 
AI primer volum hi ha un prò
leg d’Agustí Duran i Sanpere 
que posa en relleu l’interès del 
dietari per a la història de Bar
celona. Casas Homs, que ha mi
rat de transcriure l’original 
amb exactitud i sense introduir- 
hi esmenes, estudia la llengua 
de Pujades, força castellanit
zada.

UNA MISCEL LANIA
D’HOMENATGE
A CARLES RIBA
Amb motiu del desè aniversari

de la mort de Carles Riba 
(1969), l’Institut d’Estudis Hel- 
lènics i el Departament de Fi
lologia Catalana de la Univer
sitat de Barcelona acordaren 
de publicar una nova miscel·là
nia d’homenatge a Riba, que ha 
aparegut finalment el 1973 (de 
fet, el 1974), en coedició amb 
l’Editorial Ariel. No és ací el 
lloc oportú per a comentar en 
detall aquest extens volum, on 
han col·laborat poetes, artistes 
i erudits de les especialitats 
més diverses. Em limitaré a una 
simple relació dels treballs que 
lenen interès per a la literatura 
catalana anterior al segle xx. 
Joan Alegret transcriu i comen
ta Tres textos polèmics, reivin- 
dicadors de la llengua catalana, 
publicats el 1938 a «El Guardia 
Nacional», un d’ells signat per 
Joan Cortada. Miquel Coll i 
Alentorn s’ocupa de Dos huma
nistes italians en la nostra his
toriografia, en concret de Bion- 
do Flavio i de Bartolomeo Sac- 
chi, esmentats per Pere Miquel 
Carbonell. Antoni Comas, com
pletant els seus treballs sobre 
el segle xvm, edita Una traduc
ció catalana d’Ovidi, de fra 
Agustí Eura, segons el manus
crit 1.496 de la Biblioteca de 
Catalunya, tenint en compte en 
algun cas el manuscrit 1.571 de 
la mateixa Biblioteca. Josep 
Lladonosa dóna algunes notes 
sobre Teatre erudit i teatre po
pular en la Lleida del Barroc 
(1600-1640), probablement en 
castellà. El qui signa aquestes 
ratlles estudia i edita en part 
diversos documents del comen
çament del segle xix, relacionats 
amb La Societat d’Amics del 
País., Jaume Pujol i el català de 
Mallorca. Martí de Riquer estu
dia detalladament L’art militar 
al «Tirant lo Blanc». Miquel S. 
Salarich i Torrents, finalment, 
dóna algunes notícies sobre el 
jesuïta Joan Vinader i Nubau, 
precursor vigatà de la Renai
xença (1827-1906).

LA CANÇÓ TRADICIONAL 
A MALLORCA I A ALACANT

Ja fa uns quants anys, vaig sa
ludar l’aparició del primer vo
lum del gran Cançoner popular 
de Mallorca del pare Rafel Gi- 
nard Bauçà. Ara cal assenyalar- 
ne el quart i darrer volum, de 
quasi sis-centes pàgines (Palma 
de Mallorca 1975), que conté, tal 
com estava previst, les cançons 
llargues, és a dir, les «glosa- 
des», de mètrica i rima molt 
variades, les «codolades» i el 
Romancer. En conjunt, es trac
ta d’una contribució de primer 
ordre al coneixement de la lite
ratura popular mallorquina, en
cara que serà possible d’anar-la 
completant i de millorar-ne la 
classificació. Com als volums 
anteriors, Francesc de B. Moll 
ha escrit una introducció d’una 
seixantena de pàgines, que re
sumeix bé l’estat de les qües-



CANÇONER POPULAR DE MALLORCA

tions i fa algunes aportacions 
personals.
Cal assenyalar també l’aparició 
del Cancionero musical de la 
provincia de Alicante, de Salva
dor Seguí, a cura de la Dipu
tació Provincial d’Alacant (Ala
cant 1974). L’autor obtingué el 
1968 una «ajuda d’investigacio 
sobre folklore musical de la 
Província d’Alacant» i ha pogut 
arreplegar un bon nombre de 
textos, musicals i literaris, en 
català i en castellà, que resul
ten d’un valor especial donada 
la manca de treballs similars 
al País Valencià. Cal lamentar 
la poca cura de les transcrip
cions de textos catalans.

LECTURES CRITIQUES 
DE JOAQUIM MOLAS 
Des de fa una quinzena d'anys, 
Joaquim Molas s’ha anat con
vertint en l'historiador de la 
literatura més influent dels Paï
sos Catalans, prenent el relleu 
—en certa manera— del doctor 
Jordi Rubió. Des dels Estudis 
Universitaris Catalans (1961- 
1972) i des de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, d’on 
és catedràtic a partir del 1971, 
ha exercit un mestratge fecund 
entre les joves —i a vegades en
tre les més madures— genera
cions. Dels seus cursos i dels 
seus suggeriments han nascut 
tesis, articles i llibres d'investi
gació i de divulgació, entre els 
quals cal no oblidar els de la 
sèrie «Antologia Catalana», que 
dirigeix des del 1965. De forma
ció medievalista —per alguna 
cosa és deixeble de Jordi Rubió 
i de Martí de Riquer—, s’ha 
dedicat cada vegada més a la 
literatura moderna —a partir 
del segle xvm— i contemporà
nia. Ell mateix ha confessat 
més d’una vegada que ha escrit 
molt, però que ha publicat poc 
i que no està content de res del 
que ha fet. Per això, els seus 
treballs són sempre fruit d’una 
elaboració conscienciosa i difí
cil, que té en compte les minú
cies i es preocupa extraordinà
riament per la forma, en con
trast amb la majoria de crítics 
i erudits del país. Tots aquests 
motius fan que hàgim d’acollir

amb un interès especial l’apari
ció d’un llibre com les seves 
Lectures crítiques (Barcelona 
1975), que recull una bona part 
dels assaigs que ha anat publi
cant del 1958 ençà, a «Serra 
d’Or» sobretot.
Lectures crítiques, com és in
evitable, conté articles d’exten
sió, d’orientació i de valor molt 
diferents. En conjunt, però, 
constitueix una aportació excel
lent a la història de la literatu
ra catalana, d'una qualitat i 
d’una exigència no gens fre
qüents. Deixant de banda els 
temes contemporanis, assenya
laré en la primera part La cultu
ra catalana a l'Europa del cinc-
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Jcaquim Molas.

cents, El teatre català del se
gle XVI (ressenya del Teatre 
profà de Josep Romeu), Una 
qüestió de mètode. Justificació 
i rèplica al Dr. Jordi Rubió 
(«lletra de batalla» arran de 
Poesia neoclàssica i pre-romàn- 
tica), Un llibre sobre Antoni 
Puigblanch (d’Enric Jardí), Una 
història de la premsa catalana 
(de Torrent i Tasis), Josep M. 
Llompart i la literatura de les 
Illes (ressenya de La literatura 
moderna a les Balears). A la 
segona part, remarquem dos co
mentaris especialment interes
sants sobre Lluís Nicolau d’Ol- 
wer, historiador de la literatura 
catalana i Jordi Rubió: actitud 
i mètode. La tercera part re
produeix dos panorames, enve
llits però encara útils: La lite
ratura catalana el 1962 i La li
teratura catalana el 1963.

UNA REVISTA DE LLENGUA 
I LITERATURA:
«ELS MARGES»
Una altra aportació ben positiva 
de Joaquim Molas ha estat la 
fundació, desitjada des de feia 
temps, d'una «revista de llengua 
i literatura», editada per Teresa 
Lloret —i, en definitiva, per 
Max Cahner— i coordinada per 
quatre deixebles de Molas: Jo
sep M. Benet i Jornet, Jordi 
Castellanos, Josep Murgades i 
Enric Sullà. No em toca ara de 
comentar la utilitat i l’estruc
tura d’aquesta nova revista, que 
s’ocupa primordialment de pro
blemes contemporanis. Vull as
senyalar només uns quants ar
ticles dels quatre primers nú-
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meros que toquen aspectes de 
literatura catalana fins al se
gle XIX.
Al número 1 (maig 1974), tro
bem unes suggestives Reflexions 
sobre Modernisme i Noucentis
me (a propòsit de Literatura Ca
talana Contemporània de Joan 
Fuster), per Joan Lluís Marfany, 
el gran especialista en moder
nisme, que tenen un interés 
metodològic que sobrepassa la 
problemàtica analitzada. * Al nú-

* L’article de Marfany ha estat re
collit al seu llibre Aspectes del mo
dernisme (Barcelona 1975), que ha 
d’anar seguit per la seva tesi doc
toral sobre el modernisme.

QÜESTIÓ DE NOMS
Joan Fuster

un «llibre bàsic», un «llibre elemental»
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mero 2 (setembre 1974), Modest 
Prats publica unes Notes sobre 
la «Controvèrsia sobre la per
fecció de l’idioma català» del 
segle xvm, obra de fra Agustí 
Eura; Xavier Fàbregas estudia 
La introducció del drama ro
màntic a Catalunya, i Antoni 
Lluc Ferrer fa unes llargues 
Consideracions sobre la història 
de la literatura setcentista (a 
propòsit de la Història d’Anto- 
ni Comas). Al número 3 (gener 
1975), Eva Serra i Antoni Serrà- 
Campins fan conèixer, en Un 
document gràfic del teatre ca
talà del segle XVI, una desco
berta magnífica: el dibuix més 
antic que posseïm fins ara re
ferent a una representació tea
tral en català, i més en concret 
a una representació «profana». 
EI número 4 (maig 1975) s’inicia 
amb un llarg article de Josep 
Romeu i Figueras, Tres sextines 
del primer quart del segle XVII 
(Notes a un gènere poc atès a 
les lletres catalanes), amb apar
tats dedicats a Arnaut Daniel 
i les lletres catalanes medie
vals i el conreu de la sextina 
als Països Catalans durant el 
segle xvi. Més endavant, Ma
nuel Jorba hi presenta amb una 
competència remarcable Noves 
publicacions sobre literatura ca
talana del segle XIX.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

IMPLICACIÓ SOCIAL I HUMA
NA DEL TEATRE. BIOGRAFIA 
APASSIONADA DE CRISTINA 
VALLS de Gabriel Janer Manila. 
Dopesa, Barcelona 1975.
El treball de l’actor, indefugible- 
ment lligat al temps, és gairebé 
irreconstruïble. Fins i tot el cine
ma, quan intenta de perpetuar una 
interpretació escènica, no n’abasta 
tota la dimensió; hom ens furta 
aquell fenomen, irrepetible, de co
municació amb el públic, aquell sisè 
sentit del «monstre sagrat» per a 
imposar-se sobre l’espectador tot 
posant en joc uns registres d’iden
tificació comuns que els anys hau
ran d’esvanir. Amb tot, la imatge 
de l’actor a través dels personatges 
que interpretà, la instantània d’un 
gest, d’una mirada, poden resultar 
tan reveladores com la recerca pa
cient i erudita. Per això és una llàs
tima, i una manca greu, que els 
editors del llibre hagin oblidat la 
part gràfica i ens hagin escamotejat, 
així, la imatge de l’actriu; àdhuc la 
portada, en la qual apareix una me
na d’ectoplasma borrós, és una oca
sió perduda per a oferir al lector 
el rostre de Cristina Valls.
Això no treu mèrit al treball res
ponsable, meticulós i apassionat, 
com ell mateix fa constar en el 
títol, de Gabriel Janer Manila. En 
la recerca del mite i la persona de 
Cristina Valls, l’actriu mallorquina 
més popular d’aquest segle, Janer 
Manila fa la història de la comèdia 
costumista balear de les darreres 
dècades: a través de les hemerote
ques, tot exhumant crítiques i col- 
laboracions aparegudes a la prem
sa, i difícilment assequibles, i a 
través de converses amb les perso
nes que tractaren Cristina Valls, ja 
siguin companys seus de les taules, 
ja autors que li escriviren algunes 
de les comèdies de més èxit.
A través d’aquest material, ordenat 
de faisó cronològica, podem seguir 
passa a passa l’aventura del teatre 
popular mallorquí que Josep Melià, 
en un pròleg agut i justíssim, col- 
loca en el seu punt, en tant que 
fenomen social definidor dels inte
ressos i les necessitats de les classes 
socials que el consumiren o el pro
mogueren. Aquest teatre, «a la seva 
manera, doncs —escriu Josep Me
lià—, assumeix el tema de la lluita 
de classes. Però sempre, és clar, 
des d’un aspecte moralitzant, tradi-

actriu
mallorquina

Cristina Valls 
en el paper 
de Sor Candelària
d’Un senyor 
damunt 
d'un ruc,
de Joan Mas.

cionalista, assentat sobre el concep
te de l’ordre, d’un ordre inatacable 
i, en el fons, just». Aquesta acti
tud, tanmateix, és el resultat d’un 
rebuig, o d’una indiferència dels 
sectors progressistes que, sense ado- 
nar-se’n, es posen al costat dels 
interessos forans i es converteixen, 
així, en còmplices de l’Ordre, escrit 
potser en majúscula, com a sinònim 
de paràlisi: «El teatre regional, per 
totes aquestes raons —continua Me
lià—• és conseqüent amb un país on 
l’esquerra i els socialistes es carac
teritzen massa vegades pel seu cas
tellanisme i la manca de considera
ció devers les formes de cultura 
nacional». I afegeix, amb un to 
per ventura nostàlgic: «S’hauria 
pogut fer un tipus de teatre polí
tic que ajudés la gent a mirar cap 
al demà».
Biografia apassionada de Cristina 
Valls s’insereix dins la línia de crí
tica que inicià Gregori Mir a Tea
tre mallorquí i postguerra, dins Li
teratura i societat a la Mallorca de 
postguerra (Editorial Moll, Palma 
de Mallorca, 1970), que s’ha con
vertit en el punt obligat de refe
rència per a qualsevol investigació 
posterior. El llibre de Janer Ma
nila, a més, posseeix la vivacitat 
que es desprèn de la crònica perio
dística, o d’aquella pinzellada que 
els papers erudits acostumen a ig
norar i que salta, de bursada però 
amb naturalitat, en el curs d’una 
conversa.
La carrera interpretativa de Cristina 
Valls ha estat sistematitzada en un 
apèndix en el qual l’autor inven
taria les estrenes realitzades per la 
companyia «Catina-Estelrich», del 
1927 al 1938, que sumen 43, i les 
efectuades per la companyia «Ar
tis» del 1948 al 1969, amb un total 
de 90. Aquesta continuïtat i aques
tes xifres són prou demostratives 
del paper central ocupat per Cris
tina Valls dins el teatre popular 
mallorquí, en tant que primera ac
triu de totes dues companyies, i fi
gura a bastament coneguda arreu de 
l’illa. Una part molt important del 
teatre als Països Catalans haurà es
tat salvada de l’oblit, i entra dins 
el terreny d’allò que ens és conegut 
i historiable, gràcies a l’esforç ama
tent i apassionat de Gabriel Janer 
Manila en recompondre la biografia 
de l’actriu Cristina Valls.
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