
un aplec de semblances

GALERIA DE PERSONATGES. 
DE BENEDETTO CROCE A 
JAUME VICENS I VIVES. Bio-
grafies catalanes. De Miquel Bat-
llori. Sèrie Assaigs, núm. 5. Edi-
torial Vicens Vives, Barcelona 
1975.
Vint-i-quatre retrats d’homes de 
ciència més o menys vinculats a la 
historiografia catalana i la majoria 
coneguts personalment per l’autor, 
desfilen en aquesta galeria de per-
sonatges que ens presenta el pare 
Miquel Batllori. Es tracta d’un re-
cull de conferències o d’escrits en 
ocasió de necrologies, que ara, aple-
gats de manera sistemàtica, semblen 
prendre forma d’unitat.
El llibre comença amb un preàmbul 
setcentista, en el qual es remarca 
l’amistat de Gregori Mayans i Sis-
ear amb alguns universitaris cerve- 
rins (Finestres, Aymerich, Ignasi i 
Llàtzer de Dou). Però els paral·lelis-
mes s’enceten amb la figura de Be-
nedetto Croce, en ocasió del cen-
tenari del seu naixement (1966). 
Amb Menéndez y Pelayo els sepa-
rava el seu liberalisme i el seu laï-
cisme idealista, però els unien en 
canvi l’interès primari per la his-
tòria de la cultura i el maridatge 
d’erudició apassionada i de cons-
trucció ideològica de la història.
El filòleg Ramón Menéndez Pidal, 
arrelat a la lingüística i a la història 
política, es projecta necessàriament 
cap a la història de la literatura 
i de la cultura. El doctor Torras i 
Bages, com a historiador, pertany 
a la historiografia apologètica de la 
Tradició, quant a l’actitud i al tema, 
i a la historiografia ideològica, 
quant al mètode. De tots els homes 
de ciència, els metges són els que 
més atenyen la popularitat, la fama, 
el prestigi, i quan un d’ells pos-
seeix el sentit humà i cristià de Gre-
gorio Marañón, el prestigi es con-
verteix en un mite'. De l’historiador 
de la filosofia medieval Joaquim Ca-
rreras i Artau, Batllori remarca que 
els_ seus autors predilectes són els 
més polièdrics i els de ressò més 
universal: Ramon Llull i Arnau de 
Vilanova. Per als teòlegs d’ofici el 
nom del pare Bartomeu M. Xiberta 
evoca sobretot el sagrament de la 
Penitència, l’autor del tractat i de 
1 enquiridió del Verb encarnat. La 
memòria del V Congrés d’Història 
de la Corona d’Aragó, celebrat a 
Saragossa l’any 1952, li fa compro-
var que la missió de Josep-Antoni 
Maravall ha estat la de purificar i 
elevar la temàtica i la discussió his-
tòrica amb la infusió de noves idees 
Polítiques transcendentals i operants. 
De Josep M. de Sagarra el P. Bat-

llori adverteix una de les més grans 
paradoxes: que l’home d’extracció 
menys popular entre tots els nos-
tres poetes i dramaturgs, esdevingué 
el més conegut pel poble a tot Ca-
talunya entre 1914 i 1936. De Vidal 
i Barraquer, prelat i patrici, Batllori 
estudia principalment la seva actitud 
digna davant les imposicions de la 
Dictadura de Primo de Rivera res-
pecte a l’ús de la llengua catalana 
en el temple, i també la seva serena 
posició com a cap efectiu de l’Es-
glésia espanyola, davant l’ofensiva 
anticlerical de la segona República, 
evitant el pitjor: la supressió imme-
diata de tots els ordes religiosos. 
D’un altre cardenal català, e! P. An-
selm M. Albareda, remarca que 
abans d’arribar al cardenalut, fou 
un diligent arxiver de Montserrat 
i un renovador perfecte de la Bi-
blioteca Vaticana. A continuació 
parla de dos historiadors, membres 
de l’Institut d’Estudis Catalans: An-
toni Rubió i Lluch, de qui recorda 
la seva figura menuda i revellida, 
però respectable, i Ramon d’Abadal 
i de Vinyals, company d’Acadèmia 
del P. Batllori, i gran senyor en 
tots els sentits. En un altre capítol 
analitza els ressons històrics de mos-
sèn Jacint Verdaguer a València, 
quan, en ple domini noucentista a 
Catalunya, el poeta de Folgueroles 
ja no estava de moda al Principat; 
també parla dels contactes literaris 
valencians del poeta mallorquí Cos-
ta i Llobera. Més enllà explica la 
història hagiogràfica i la història 
tràgica de dos escriptors mallor-
quins: mossèn Llorenç Riber i Mi-
quel Forteza.
Més suggestius són els apartats de-
dicats a dos clergues abocats al pre-
sent: Caries Cardó i Miquel Bonet 
i Muixí, i dos ciutadans abocats al 
futur: Joan Maragall, de qui sub-
ratlla el seu inconformisme religiós, 
en ocasió dels fets luctuosos de la 
Setmana Tràgica, del 1909, a Barce-
lona, i Josep M. Cruzet, vinculat, 
des de la seva jovenesa a les tas-
ques editorials catalanes.
El P. Ignasi Casanovas, editor de 
Balmes i reivindicador profund de la 
història cultural de la Catalunya 
setcentista, és contemplat aquí en 
els anys de la seva infància sant- 
pedorina, quan decidí fer-se sacer-
dot, a desgrat de les reserves dels 
seus pares, motivades per la manca 
de recursos per a sufragar-li una 
carrera.
Clou aquesta galeria de personatges 
tan nostres —malgrat que alguns 
són estrangers—· Federico Chabot, 
el professor italià, que era el presi-
dent del Comitè Internacional d’His-

tòria, mort poc abans de celebrar-se 
el Congrés d’Estocolm del 1960, i 
Jaume Vicens i Vives, que hi tenia 
una ponència assenyalada i que tam-
poc no hi pogué participar, perquè 
morí gairebé als mateixos dies que 
l’historiador anterior. De Jaume Vi-
cens i Vives, creador de la nova es-
cola catalana, el P. Batllori ens en 
donà una punyent semblança, lla-
vors del seu prematur traspàs, i que 
ara reprodueix íntegrament. Vicens 
hauria somrigut, ell que era el de-

varietat de la poesia

ALIORNA de Josep Alberti. «Llibres 
del Mall», 6. Curial, Barcelona 1974. 
FRUITA D’ARGILA d’Antoni Munné. 
«Llibres del Mall», 7. Curial, Bar-
celona 1974.
De mica en mica, els «Llibres del 
Mall» van donant a les seves pu-
blicacions el caràcter de varietat 
exigible a tota col·lecció de poesia 
que, pretenent ser suficientment 
significativa I ampla de mires, no 
vulgui veure's devorada per la pas-
sivitat i la rutina que comporta tot 
«monocentrisme estètic». Un exem-
ple d'aquesta varietat apuntada, 
ens el donen les obres de Josep 
Alberti i Antoni Munné.
Aliorna és el segon llibre del ma-
llorquí Josep Alberti (n. 1950), 
poeta que el 1970 guanyà el Premi 
Blanquerna, de Mallorca, amb un 
recull de poemes Intitulat Modus 
vivendi.
D'antuvl, hi ha en Aliorna una plu-
ralitat mètrica —alternança de pro-
ses poètiques, sonets, composi-
cions amb dodecasíliabs, vers lliu-
re, etc.— que no troba equivalèn-
cia semàntica que II correspongui, 
i el llibre, silenciosament, es va 
ofegant en els paràmetres d'uns 
temes repetitius I massa esque-
màtics. I així l’explosió Intuïti-
va, autèntica I vivencial —adop-
ció d'expressions dialectals del 
mallorquí, consciència d’Insularltat, 
etcètera—, presumible en molts 
poemes d'Albertí, degenera, de 
mica en mica en abusives misti-
ficacions del to Irònic I l’exhibi-
ció d’elements quasi escatològics 
(«Els dies concrets», p. 12) que, 
per tal com no són tractats de 
manera directa, cauen en gratuïts

bel·lador de la historiografia romàn-
tica, en veure’s aparellat amb Bene-
detto Croce. Però —afegeix Batllo-
ri— si la portada aparella aquests 
dos noms no és perquè l’un obre 
i l’altre tanca aquesta Galeria de 
personatges, sinó perquè entre l’un 
i l’altre es desenvolupen a Europa 
totes les escoles historiogràfiques 
que han anat sorgint de mitjan se-
gle XIX fins a mitjan segle xx.

JOAN MERCADER

recaragolaments del llenguatge I 
abrogables enfarfecs estilístics.

Els millors poemes són les petites 
composicions en vers lliure que 
ocupen la darrera part del llibre. 
És aquí on tota la càrrega eròtica, 
tot el descriptivisme físic (mate-
rialista I escèptic) —al servei 
d'una orlglnalíssima simbologia se-
xual— surt a relluir amb més na-
turalitat:

«Talment la celeritat / amb què 
l'escut s'encasta / al braç cruel, 
llisca / el membre —barca / al 
varador, / enseuada.»

Sense negar-ll la utilitat discursiva 
del seu llenguatge poètic —d’una 
precisió admirable en molts passat-
ges— 1 la plena corporeïtat atribu-
tiva del text —ús d’una metàfora 
il·lustrativa 1 quasi mai sublima-
da—, Aliorna de Josep Alberti és 
un llibre que fa la Impressió de 
quedar-se a mig camí de les Inten-
cions de l'autor.
A les antípodes de l’Ideari poètic 
de Josep Alberti es troba Antoni 
Munné (n. 1954). Fruita d’argila és 
el seu primer llibre. Probablement 
aquest és el poeta de la jove poe-
sia catalana més vinculat a unes 
referències culturals bàsicament 
exteriors a Catalunya I que, par-
tint dels elegíacs llatins, passen 
per Dante I Guido Cavalcanti 
—sense fer indispensable la refe-
rència a March I els provençals—, 
el Renaixement, el Simbolisme 
—via Mallarmé I Laforgue—, Pound, 
Eliot, Octavio Paz, el Surrealisme, 
fins arribar —en la seva versió 
més actual— a J. V. Foix, Joan 
Brossa 1 Pere Gimferrer. Munné no
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edicions 62
Dues novetats de la prestigiosa 

Col·lecció
Llibres de l’Escorpi/POESIA

POEMES

Benn Gottfried
Traducció de Guillem Nadal

POEMES
VISUALS

Joan Brossa
DARRERS TÍTOLS PUBLICATS :

Ara que és tard, Joan v¡nyoi¡

Sol J de dol, j .v .Fo íx  

Poemes de Dylan Thomas,

Marià Manent

Hamburg, Vicent Andrés Estellés 

LeS platges, Ramon Xirau 

Les elegies de Buckow

i altres poemes, Bertolt Brecht 

Salvatge cor, Carles Riba 

La barba del cranc, Joan Brossa

tracta, d'altra banda, d’ocultar cap 
d’aquestes fonts. Fidel al «collage» 
de les seves «lectures-tòtem», s’a-
bandonarà, en molts moments, a 
una ampla paràfrasi dels seus 
«símbols-cíau», bé sigui per mitjà 
de Jules Laforgue —«la poesia és 
la sensació de l’efímer»—, de René 
Char —«el poeta, mag de la Inse-
guretat, només té satisfaccions 
adoptives»—, o bé, en darrer ter-
me, d'Octavio Paz, omnipresent 
—«los signos se borran: yo miro 
la claridad»—, de qui Antoni Mun- 
né ens dóna la seva Interpretació 
objectiva:
«Signes, / arquitectura d'Intencions, 
referències / a una realitat mal 
viscuda del tot.»
El problema cabdal que es planteja 
Antoni Munné és la reflexió teòrica 
sobre l'acte creaclonal del poeta, 
I, en segon lloc, l'arrelament de 
l'home, davant una sèrie d’oposl- 
clons tocants, poc o molt, a la 
metafísica: signlflcat/slgnlflcant,
Intelllglble/senslble, realltat/ficcló, 
vlda/mort, etc. M'atreviria a dlr, 
si més no, que l’elx de les seves 
coordenades, se sltua-en «la cons-
tatació de l’absència» —certesa 
de la falsa realitat—, i, conse-

EPISTOLARI DE VERDAGUER
Editorial Barcino ha publicat 
—és el IX de la seva «Bibliote-
ca Verdagueriana»— el volum IV 
de l’Epistolari de Jacint Verda-
guer, transcrit i anotat per 
J. M. de Casacuberta i J. M. Tor-
rent i Fàbregas ; cobreix els anys 
1883-1885. Així continua endavant 
el treball de posar a l’abast de 
tots els estudiosos uns docu-
ments molt útils.

V CENTENARI
DE LA IMPREMTA
A les publicacions aparegudes 
en ocasió del centenari de la 
tipografia a la nostra terra, «Els 
quaderns» de l’Editorial Gorg 
han afegit un interessant Home-
natge a la impremfa valenciana. 
Comprèn una «síntesi històrica 
de la impremta valenciana», per 
Ricard Blasco; un «índex (in-
complet) de materials per a l’es-
tudi de la impremta valencia-
na», al qual moltes dades curio-
ses donen amenitat, i un dos-
sier sobre «La Bíblia valenciana 
de Bonifaci Ferrer» amb tre-
balls de Lluís Tramoyeres, Ro-
bert Moròder, Joan Fuster i Jo-
sep Peramau.
D’altra banda, un opuscle titu-
lat «V Centenari de la Imprem-
ta a Espanya. Tarragona 1474- 
1974» ha estat publicat pel Patro-
nat Provincial tarragoní. Com-
prèn, a més d’un breu estudi 
del tema, vint-i-quatre il·lustra-
cions, quasi totes les quals re-

qüentment, en la «recerca de la 
presència». La funció del poeta, 
segons Munné, consisteix a reco-
brar la seva veritable significació: 
assolir que les paraules siguin ex. 
pressions òbvies. Fet I fet: «parau- 
la-mlrall». Com Octavio Paz s'encar-
rega de constatar («Los signos en 
rotación»), «la paraula poètica no 
és menys materialista que el futur 
que anuncia: és moviment que en-
gendra moviment, acció que trans-
muta el món material».

Sota aquesta perspectiva —des de 
la qual es configuren els fonaments 
d'un poeta excel·lent—, i supera-
des les distàncies entre home I 
realitat, no és estrany que, per a 
Antoni Munné, la representatlvltat 
de la paraula esdevingui creació,
I la Imatge, naixement.

Després d'haver llegit les obres de 
Josep Alberti I d’Antonl Munné no 
puc deixar de recordar aquelles 
paraules de Maurice Blanchot a 
«L’espace littéraire»: «La comunica-
ció de l’obra no resideix en el fet 
d’haver-se tornat, per una lectura, 
comunicable al lector. L’obra és, 
per ella mateixa, comunicació?.

JAUME FONT

produeixen planes i gravats de 
llibres antics impresos a Tarra-
gona o a Tortosa.

PI DE CABANYES AL CANGUR

Amb un ritme segurament rao-
nable però que, per això ma-
teix, no satisfà una impaciència 
amplament sentida, «El Cangur» 
d’Edicions 62 continua, després 
de Trenta mil pes,setes per un 
home de Francesc Candel (ex-
cepcional pel fet d’ésser una pri-
mera edició) posant a bon preu 
títols ja coneguts. Els més re-
cents : Primera història d’Esther 
i Antígona de Salvador Espriu, 
Oferiu flors als rebels que fra-
cassaren d’Oriol Pi de Cabanyes, 
Avui es parla de mi de Manuel 
de Pedrolo, Em dic Aram de 
William Saroyan, La pell d'un 
home de Georges Simenon. És 
reconfortant de trobar en aques-
ta llista, al costat de «clàssics» 
no gens sorprenents, una novel-
la d’un escriptor jove, l’èxit de 
públic del qual queda així con-
firmat.

LA POESIA I L’HERBEI

Del festival de poesia celebrat 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a Bellaterra, el dia 
15 de maig, sota el títol Gespa- 
Price, en serva constància l’an-
tologia editada pel Departament 
de Filologia Hispànica de la 
Facultat de Filosofia i Lletres 
i ja distribuïda aquell dia ma-
teix. Hi figuren poemes de prop 
de noranta autors. Bé que no 
són tots els que foren llegits a 
l’acte ni tots els del llibret hi 
foren llegits, el conjunt testimo-
nia prou bé del to general que 
tingué aquella manifestació uni-
versitària i constitueix, especial-
ment, una mostra interessant 
de la poesia que escriuen els 
joves. Comparar-la amb aquelles 
ja històriques antologies univer-
sitàries dels anys quaranta fóra 
mesurar un canvi ben notable.
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