
NOVES PUBLICACIONS 
SOBRE LA LITERATURA CATALANA

per Josep Massot i Muntaner

ACTES DEL COL LOQUI 
D'AMSTERDAM

L’any 1970, vaig tenir ocasió d’in
formar els lectors de «Serra 
d’Or» del II Col·loqui Interna
cional sobre el Català que tin
gué lloc, del 16 al 19 de març, 
a la Universitat d’Amsterdam.1 * i 
Les actes d’aquell col·loqui ha
vien d’haver sortit al cap de 
molt poc temps, editades per 
una important empresa holan
desa, la qual, però, per dificul
tats de tipus econòmic, es veié 
obligada —al cap d’alguns anys 
de tenir el material a punt d’a
nar a la impremta— a rescindir 
el contracte. Aleshores l’Associa
ció Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, nascuda 
entre el col·loqui d’Amsterdam i 
el següent de Cambridge (1973), 
demanà a les Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat que es 
fessin càrrec del volum, que ha 
pogut aparèixer finalment el 
1976, després de vèncer múlti
ples obstacles tècnics —deguts 
a la complexitat dels treballs de 
la secció de llengua—, amb el 
títol de Problemes de llengua 
i literatura catalanes. Actes del 
II Col·loqui Internacional sobre 
el Català, Amsterdam 1910. Com 
expliquen al pròleg els organit
zadors del Col·loqui, F. M. Lorda 
Alaiz i J. Roudil, les actes con
tenen totes les comunicacions 
presentades al Col·loqui, llevat 
d’una. No m’entretindré altre 
cop a posar en relleu l’interès 
del conjunt, especialment el de 
la secció de llengua. Recordaré 
només que dos treballs es refe
reixen als segles xvm i xix: 
La consciència històrico-política 
en els poetes catalans del se-
gle XVIII, d’Antoni Comas, i

1. Col·loqui internacional sobre el 
català (Amsterdam, 16-19 març 1910), 
«Serra d'Or», abril de 1970, pàgi-
nes 43-44.

La posteritat de Manuel de Ca-
banyes, de F. M. Lorda Alaiz.

LLIBRES PER A LES ESCOLES
El Grup promotor d’ensenya
ment i difusió en català (Grup 
de treball de professors de ca
talà de la Delegació d’Ensenya
ment de Català d’Òmnium Cultu
ral) s’ha proposat, amb bon en
cert, de llançar una col·lecció de 
«Quaderns» per a l’ensenyament 
del català per a castellanopar- 
lants i la iniciació en escoles on 
no ha començat l’estudi del ca
talà des dels graus pre-escolars. 
Dos d’aquests «Quaderns» van 
destinats a nois de batxillerat: 
Llengua i cultura (Lliçons de 
català), per Jordi Galí, i Lite-
ratura catalana, per Albert Vila 
Lusilla, tots dos apareguts a 
Barcelona el 1976. El llibret de 
Jordi Galí és una selecció d’au
tors catalans dels segles xix 
i xx, amb extensos comentaris i 
nombrosos exercicis. El volum 
d’Albert Vila —segona edició 
ampliada i actualitzada d’una 
obra anterior— és un autèntic 
manual d’història de la literatu
ra catalana, del segle XIII fins

al segle xx, amb abundosos tex
tos. El seu to didàctic, afavorit 
pels esquemes cronològics i les 
introduccions generals als diver
sos períodes, en fan una obra 
recomanable per a les escoles, 
tot i que no sempre les dades 
de l’autor siguin prou exactes. 
En una nova edició —que sens 
dubte caldrà fer aviat— caldria 
revisar-les sistemàticament, so
bretot a partir de la Història 
de la literatura catalana de Mar
tí de Riquer (compareu, per po
sar només un exemple, els capí
tols corresponents a Joan Roís 
de Corella).

UNA BIBLIOGRAFIA
SOBRE RAMON LLULL 
I EL LULLISME

Des de fa anys, el professor 
Rudolf Brummer, de Munic, pre
parava una bibliografia sobre 
un dels temes catalans que han 
fet córrer més tinta i que 
han fet suar més premses: Ra
mon Llull i la seva posteri
tat. Tenim el goig de poder-ne 
assenyalar l’aparició, amb el 
títol de Bibliographia Lulliana. 
Ramon-Llull-Schriftum 1870-1973 
(Hildesheim, Verlag Dr. H. A. 
Gerstenberg, 1976). Es tracta, 
doncs, d’una bibliografia teòrica
ment exhaustiva —deixant de 
banda treballs de divulgació, 
no sempre exclosos tanmateix— 
que cobreix el període 1870- 
1973, recollint les aportacions 
anteriors i completant-les força. 
L’índex del volum —que conté 
1.331 números— dóna bona idea 
del seu contingut: Obres de Ra
mon Llull, en llatí (edicions de 
conjunt, col·leccions, etc., edi
cions d’obres soles), català 
(edicions de conjunt, col·lec
cions, edicions d’obres soles, se
lecció de diverses obres, pseudo- 
Llull), castellà (seguint el mateix 
esquema), provençal, francès

Ramon Llull en un gravat del seu 
Arbor scientiae a l'edició de Lió 
de 1515.

(seguint el mateix esquema que 
al català i el castellà), italià, 
alemany, anglès; Vida coetània; 
Escrits sobre Ramon Llull: re
vistes, miscel·lànies, bibliogra
fies, obres de conjunt, vida, tre
balls menors, iconografia, docu
ments, obres de Llull, llengües 
utilitzades per Llull: català i 
llatí, posició de Llull sobre el 
paper de les llengües, posició 
davant els corrents espirituals
i influències, filosofia i sistema 
científic, religió, mística, mis
sions i croades, literatura, estè
tica, dret, sociologia, pedagogia, 
psicologia, ciències, alquímia, 
medicina, relacions i paral·lels 
amb altres personalitats (con
temporànies o posteriors), và
ria; Lul·lisme i antilul·lisme: ge
neral, causa lul·liana, segles xiv, 
XV, XVI, XVII, xvm, xix i xx, 
Congrés de Formentor (1960).

No cal insistir en la utilitat de 
la tasca de Brummer. Tots els 
qui ens dediquem d’una manera 
o altra a la bibliografia sabem
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les dificultats que comporta i la 
impossibilitat pràctica d’arribar 
a resultats perfectes. Per aixo 
cal esperar que, amb l'ajut dels 
diferents especialistes, sigui pos
sible d’anar completant i millo
rant aquesta Bibliographia Lul- 
liana, que des d'ara és una obra 
de consulta indispensable.

BIBLIOGRAFIA SOBRE 
ARNAU DE VILANOVA
El doctor Emilio-José Rosel 
Sàez, professor auxiliar de la 
Càtedra d’Història de la Medi- 
cina de la Facultat de Medicina 
de Saragossa, ha publicat —a la 
Universitat de Saragossa ma
teix—, el 1975, un opuscle de 
38 pàgines titulat Fuentes bi 
bliográficas para el estudio de 
Arnaldo de Villanova (sic), rela
ció per ordre alfabètic de lli
bres i articles que s’ocupen poc 
o molt d’Arnau de Vilanova i de 
la seva obra. L'autor no és un 
bibliògraf professional i per això 
l'obra resulta plena de llacunes 
i sovint redactada —com diuen 
alguns estrangers— «more his-
pánico», és a dir, amb molt 
poca precisió en algunes cita
cions i amb abundosos errors 
de transcripció. Així i tot, resul
tarà força útil per als especia
listes en literatura, ja que conté 
referències a treballs antics i 
moderns apareguts en publica
cions sobre història de la me
dicina, en general desconegudes 
fora de llur àmbit.

L’« ESPILL» DE JAUME ROIG 
I LA NOVELLA PICARESCA
Victorio G. Agüera s’adonà l’any 
1969, a través d’un curs de lite
ratura catalana medieval fet per 
Josep M. Solà-Solé, de The Ca- 
tholic University of America, de 
la relació entre VSpill de Jaume 
Roig i la picaresca, ja posada 
en relleu —com és sabut— per 
Milà i Fontanals. Interessat per 
aquest tema, hi dedicà la seva 
tesi doctoral, de la qual proce
deix el llibre recent Un picaro 
catalán del siglo XV (El Spill 
de Jaume Roig y la tradición pi-
caresca), de la col·lecció «Blan- 
querna» (Ediciones Hispam, 
Barcelona 1975). És una obra 
de noranta pàgines, que només 
té l’inconvenient de desconèi
xer —o de no citar almenys— 
la bibliografia catalana sobre el 
tema. Els especialistes hauran 
de reflexionar sobre la possibi
litat que, com apunta Agüera, 
Roig fos influït per les rnaqci-

TEATRE BÍBLIC
ANTIC TESTAMENT

A curí de 
Iïman Hv w a V:St«

EOifORJfti. SARCJXO 
SAfcCfcúí».*

»9/6

ma-s àrabs i hispano-hebrees, 
igual que el Libro dc buen 
amor.

TEATRE BÍBLIC
La col·lecció «Els Nostres Clàs
sics», que ja havia publicat tres 
volums de Teatre hagiogràfic i 
dos volums de Teatre profà, a 
cura de Josep Romeu i Figue
ras, s’enriqueix amb un nou 
volum (el 109-110 de la sèrie A), 
aquest cop a cura de Ferran 
Huerta Viñas, que conté tot el 
Teatre bíblic. Antic Testament 
(Editorial Barcino, Barcelona 
1976). Huerta, que ha dedicat 
la seva tesi de llicenciatura i la 
seva tesi doctoral al tema, resu
meix a la introducció —de més 
de noranta pàgines— el que sa
bem sobre el teatre català me
dieval de l’Antic Testament i 
estudia en concret les peces con
servades i editades —algunes 
per primera vegada: «Misteri 
d'Adam i Eva» (el misteri va
lencià ben conegut, conservat 
manuscrit a l’Arxiu Municipal 
de València), «Consueta del sa
crifici d’Isaac», «Consueta de 
Josep», «Consueta de Tobies», 
«Representació de Judit», «Con
sueta del rei Assuer» i «Consue
ta de Susanna» (totes aquestes 
peces procedents del manus
crit 1.139 de la Biblioteca de 
Catalunya, escrit a Mallorca a 
la darreria del segle xvi). Em 
plau de presentar aquest volum, 
del qual he seguit l'elaboració 
des dels meus anys d'estudiant, 
tot desitjant que aviat puguin 
aparèixer els volums de teatre 
del Nou Testament i de Nadal 
que Huerta i la seva muller te
nen en preparació avançada.

curial
bruc, 144 barcelona 9 t. 2588101 i 20713 40

Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor d’Edicions Catalanes 
Lluil, 10,14 - Tel. 300 32 51/30033 00 - Barcelona-5

82 [850]



EL PAÍS VALENCIÀ,
DEL SEGLE XVI 
AL SEGLE XIX
Joan Fuster ens sorprèn una ve
gada més com un erudit de pri
mera magnitud. Edicions Curiai 
li recull, al volum La Decadèn-
cia al País Valencià (Barcelona 
1976), quatre treballs àmplia
ment documentats sobre els 
«segles obscurs» de la literatu
ra catalana al País Valencià i 
arreu dels Països Catalans: Al-
gunes puntualitzacions a la cro-
nologia de «la Decadència», es
quema de l'evolució de la lite
ratura «valenciana» entre el se
gle xvi i les primeries del xix; 
Plantejaments històrics del tea-
tre valencià, dedicat especial
ment al problema de les seves 
implicacions lingüístiques, que 
ja havíem pogut llegir a «Els 
Marges»; Prosa i lectura entre 
els valencians de «la Decadèn-
cia», i Llengua i literatura al 
País Valencià en el primer terç 
del segle XIX, que analitza «pre
cedents» de la «Renaixença» de 
Villarroya i Llorente, oblidats 
voluntàriament o involuntària
ment per aquests. Com a apèn
dix d’aquests quatre papers 
—que arriben a esdevenir apas
sionants—, Fuster transcriu una 
«pesa chiqueta nova en un acte, 
Més s’aprecien els dinés que la 
sanch y el parentesc», de Vicent 
Branchat i Alfonso (1817).

EL DIETARI
DE JERONI PUJADES, 
COMPLETAT
Pel mes de novembre de 1975 
vaig informar de l’aparició dels 
dos primers volums del Dietari 
de Jeroni Pujades, editat per la 
Fundació Salvador Vives Casa- 
juana a cura de Josep M. Casas 
Homs. Ara cal assenyalar que 
l’obra ha estat completada amb 
l'aparició del volum III (1621- 
1625), el 1975, i del volum IV 
(1626-1630), el 1976. Com als an
teriors, Josep M. Casas Homs 
hi ha posat un pròleg que n'o
rienta la lectura i els ha enri
quits amb apèndixs i índexs.

UN «CATECISME EN VERS» 
DEL SEGLE XIX
Àlvar Maduell ha reeditat un 
text gairebé desconegut del se
gle xix, un catecisme versificat 
editat a Girona el 1819 per un 
clergue trabucaire, Josep Babo- 
rés i Homs, nat a Vallfogona 
de Ripollès el 1758 i assassinat

Joan Fuster, un erudit 
de primera magnitud.

el 1822: El «Catecisme en vers» 
(1819) de Josep Babores, guerri-
ller i rector de Gualba («Episo
dis de la Història», 203; Rafael 
Dalmau Editor, Barcelona 1976). 
Maduell, a partir de la biblio
grafia existent i de recerques 
personals, traça igualment una 
biografia de Baborés i dóna 
una llista dels seus escrits, en 
prosa i en vers —tant en català 
com en castellà—, gairebé tots 
inèdits. Miquel Coll i Alentorn 
ha contribuït al volum amb 
unes pàgines sobre l'Enquadra-
ment històric dels darrers anys 
de la vida de Baborés. La vàlua 
literària del Catecisme en vers 
és molt escassa i confirma la 
impressió de Joaquim Molas 
que l'obra de Baborés no ofe
reix «res d'imprescindiblement 
publicable». Així i tot, és un 
text interessant dins la història 
dels catecismes catalans i una 
peça més escrita i editada en 
català a la primeria del se
gle xix. Maduell inclou al seu 
opuscle un Assaig de bibliogra-
fia catalana del 1801 al 1833, que 
divulga el que els especialistes 
fa temps que saben: abans de 
l’aparició de l’Oda a la Pàtria 
d’Aribau hi hagué un bon nom
bre d’edicions i de reedicions 
de llibres i de fullets en català. 

JOSEP MASSOT I MUNTANER

LA BEVIGTA QU&
AGtRADA ALS NEl4S l L·L

TAMSé ALS CtfANS

La Guerra 
Civil a 
Mallorca
per Josep Massot 
i Muntaner

378 pp. 480 ptes.
(El primer llibre del postfranqulsme sobre la 
guerra als Països Catalans: l’aventura de 
l’expedició de Bayo, Rossi I els Italians 
a Mallorca, la repressió dels republicans, els 
bombardeigs del litoral mediterrani...

Vint-i-cinc anys d’estudis sobre la 
llengua i la literatura catalanes 
(1950-1975). La llengua
per Antoni M. Badia i Margarit
202 pp. 325 ptes.
Minuciosa ressenya dels treballs apareguts 
sobre el català durant aquests darrers vint-i-cinc 
anys, interessant per molts conceptes. 
Introducció de Josep Massot i Muntaner sobre 
els estudis d’història dels Països Catalans 
durant aquest mateix temps.

Iniciació a Catalunya
per Romà Comamala
272 pp. 300 ptes.
Una obra indispensable en aquest moment. 
Resum de tot el que cal saber sobre Catalunya.

Retrats paral·lels.
per Montserrat Roig
2 vols. de 184 i 196 pp., 250 i 300 ptes. 
respectivament.
Intervius amb homes representatius de 
Catalunya.

Coneixences
per Maurici Serrahima
176 pp. 300 ptes.
Serrahima recorda homes que ha conegut, 
entre els quals Lluís Companys, Lluís Vila 
d’Abadal, Francesc Vidal i Barraquer, François 
Maurlac, Chesterton, Emmanuel Mounier, etc.
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