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per Josep Massot i Muntaner

«SPANIEN» I LA CULTURA 
CATALANA

Dins la col·lecció Handbücher 
der Auslandskunde, sortí l’any 
1932 un volum titulat Spanien, 
del qual ha estat feta una nova 
edició —totalment renovada— el 
1975. Sota la direcció dels pro-
fessors Günther Haensch i Paul 
Hartig, un grup d'estudiosos 
han intentat d’acostar-se al «fe-
nomen Espanya en el passat i 
en el present en els seus diver-
sos aspectes», sense pretensions 
erudites, sinó amb la finalitat 
de proporcionar un material de 
base als alemanys, especialment 
als estudiants, que vulguin en-
dinsar-se en el tema. El ma-
nual, publicat pel Verlag Moritz 
Diesterweg (Frankfurt am Main- 
Berlin-München), ha estat divi-
dit en tres petits volums. El 
primer, titulat Staat und Gesell- 
schaft (Estat i societat), s’ocupa 
del país (Vilà Valentí), l’estat 
i la societat (G. Haensch i Ce-
lestino Sánchez López), el dret 
(C. Sánchez López), la religió i 
l’Església (Bernhard Lechner), 
la història de l’economia i la 
mentalitat econòmica (Bernhard 
Schmidt), el desenvolupament 
econòmic en els darrers anys 
(Francisco López-Casero). El se-
gon volum, Sprache und Litera- 
tur (Llengua i literatura), cons-
ta de dues parts: les llengües 
i les literatures de l’Estat es-
panyol. S’hi tracta del caste-
llà (G. Haensch), el català 
(A. M. Badia i Margarit), el gas-
có (G. Haensch), el gallec (Hans- 
Karl Schneider), el basc (Anto-
nio Tovar i Wolf Dietrich), la 
literatura castellana (Gustav 
Siebenmann), la literatura cata-
lana (Joaquim Molas), la lite-
ratura gallega (H.-K. Schneider) 
i la literatura basca (Luis Mi- 
chelena). El volum tercer, Bil- 
dung und Kunst (Ensenyament 
i art), estudia el sistema educa-
tiu (Annemarie Schick-Wagner), 
els mass media (José Maria Do-

mínguez), la història de l’espe-
rit i de la filosofia (Dietrich 
Briesemeister), l’art (Heinrich 
Lützeler) i la música (Félix Kar- 
linger). Tots els treballs tenen 
Un to volgudament divulgatiu i, 
en general, no van acompanyats 
de notes, però sí d’una biblio-
grafia orientadora. L’obra no 
adopta preses de posició políti-
ques, però normalment té un 
to bastant independent respecte 
al règim que hi havia a l’Estat 
espanyol fins poc després de 
l’aparició d’aquests tres volums. 
Les referències als problemes 
específics de Catalunya són del 
tot insuficients, però cal agrair 
l’espai que hom ha dedicat a la 
llengua i a la literatura catala-
nes i al pensament català.

BIBLIOGRAFIA SOBRE 
LA LLENGUA I LA 
LITERATURA CATALANES

Al començament del 1970, amb 
motiu del III Col·loqui Interna-
cional sobre el Català celebrat 
a Amsterdam del 16 al 19 de 
març d’aquell any, aparegué un 
número monogràfic de la revista 
hispànica «Norte», dedicat ínte-
grament a inventariar els estu-

BIBLIOTECA
DE

ESCRITOR ES BALEARES
(i¡ CntatJt Matbvi. W)

per

7O4QL7M MARI./I ROVER

I

ÍUIUlt
ífí« uincua thnuíxtra ttcstmib

dis sobre la llengua i la lite-
ratura catalanes entre 1950 i 
1970. Aquesta mise au point, re-
dactada per Antoni M. Badia 
i Margarit (llengua), Josep Mas-
sot i Muntaner (literatura, se-
gles xin-xix) i Joaquim Molas 
(literatura, segle xx), tingué una 
acollida francament favorable, 
malgrat les seves llacunes i les 
seves limitacions obligades, i 
aviat resultà introbable a casa 
nostra. Per això, els autors ma-
teixos han considerat oportú de 
refer-la i d’ampliar-la fins al 
1975, i de publicar-la en forma 
de llibre, amb el títol Vint-i-cinc 
anys d'estudis sobre la llengua 
i la literatura catalanes (1950- 
1975).
Coincidint amb el IV Col·loqui 
Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes (Basilea, 22-27 
de març de 1976), n’ha aparegut 
un primer volum, La llengua, 
que forma part de la «Biblio-
teca Serra d’Or» de les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat. 
Antoni M. Badia i Margarit hi 
estudia minuciosament «el cata-
là en l’actualitat», les gramàti-
ques i els diccionaris, les obres 
de conjunt, els problemes de 
substrat i l’onomàstica, la histò-

ria de la llengua, la filologia, els 
treballs sincrònics i diacrònics, 
la lexicografia i l’etimologia, la 
dialectologia i la geografia lin-
güística, i la sociolingüística. 
Josep Massot i Muntaner hi re-
laciona, amb brevetat volguda, 
algunes obres introductòries a 
la història dels Països Catalans: 
bibliografies, revistes i congres-
sos, enciclopèdies i diccionaris, 
treballs generals de síntesi i 
monografies. Un segon volum, 
en preparació molt avançada, 
s’ocuparà detalladament de la 
història de la literatura fins al 
segle xx.

LA «BIBLIOTECA DE 
ESCRITORES BALEARES», 
REEDITADA

L’Editorial Curial ha prestat un 
nou servei als estudiosos de la 
literatura catalana amb la re-
edició, a la sèrie «Documents 
de Cultura-Facsímils», dels dos 
volums de la Biblioteca de es-
critores baleares de Joaquim 
Maria Bover, publicada pòstu-
mament a la ciutat de Mallorca 
el 1868, amb un pròleg de Tomàs 
Aguiló. La Biblioteca de escri-
tores baleares —anomenada cor-
rentment el «Bover»— era un 
llibre exhaurit des de feia molts 
anys i, malgrat el temps que ha 
passat des de la seva primera 
aparició, continua essent im-
prescindible per a qualsevol que 
vulgui conèixer la literatura de 
les Illes, redactada en català, 
en castellà, en llatí o en altres 
idiomes.
Bover treballà amb paciència i 
utilitzà un bon nombre d’obres 
semblants que han romàs inèdi-
tes i que en molts casos s’han 
perdut. Val a dir, tanmateix, 
que les seves informacions no 
són sempre del mateix valor: 
al costat de dades de primera 
mà i de textos desconeguts, dó-
na més d’un cop pistes errò-
nies, que arriben fins a la in-
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í EDICIONS 
TRES I QUATRE

VALÈNCIN

PI DE LN SERRN
Cançons

VANDRÉS ESTELLÉS
Llibre de metarelles

M.SANCHIS GUARNER
Obra complela-l

ERNEST LLUCH
La \iia nalendana

PREMI OCTUBRE D'ASSAIG 1975

JGANDIN CASIMIRO
Denladuia postissa

JOSEP PIERN
Renou,

la pluja ascla els estels, renou

CARMELINN
SÁNCHEZ-CUTILLAS

Els jeroglífics 
i Id' pedra de Rosetta 

Matèria de Bretg/a
PREMI OCTUBRE DE NARRATIVA 1975

DISTRIBUCIONS D'ENLACE BARCELONA

venció —directa o indirecta— 
dc personatges il·lustres (escrip-
tors llatins o escriptors catalans 
medievals, com ja assenyalà Ga-
briel Llabrés) i a la transcripció 
de textos que els són atribuïts, 
tot plegat corroborat amb cita-
cions inversemblants i del tot 
inexactes. Sigui com sigui, la 
nova edició, apareguda a Sueca- 
Barcelona el 1976, és ben opor-
tuna. Cal remarcar la perfecció 
amb què ha estat duta a terme 
per la Impremta Palacios.

LES ACTES DEL COL LOQUI 
DE L’AILLC A CAMBRIDGE
Del 9 al 14 d’abril de 1973, fou 
celebrat a Cambridge el III Col-
loqui Internacional de Llengua 
i Literatura Catalanes, organit-
zat per l’Associació Internacio-
nal de Llengua i Literatura Ca-
talanes (AILLC), que es consti-
tuí d’una manera definitiva en 
aquella avinentesa. En un terme 
relativament curt, n’han apare-
gut les Actes —Actes del Tercer 
Col·loqui...— al començament del 
1976, editades per The Dolphin 
Book Company d’Oxford, a cura 
de R. B. Tate i d’Alan Yates. 
En un altre indret d’aquesta re-
vista ha estat donat l’índex ge-
neral del volum, que resulta for-
ça interessant tant pel que fa 
a la llengua com pel que fa a la 
literatura. Ara em limitaré a as-
senyalar els treballs que tenen 
relació amb la literatura antiga. 
Pere Bohigas dedica la seva po-
nència a estudiar la problemà-
tica del Curial e Güelfa (pàgines 
219-234) i puntualitza opinions 
anteriors d’ell mateix, de R. Ara- 
mon i Serra, de G. E. Sansone 
i de M. de Riquer. Josep Mas- 
sot i Muntaner dóna algunes 
orientacions sobre La literatura 
religiosa de l’Edat mitjana en la 
tradició oral d'avui (pp. 271-282). 
R. D. F. Pring-Mill fa una nova 
aportació a l’estudi dels proce-
diments literaris lul·Iians: Els 
recontaments de Z’Arbre exem- 
plifical de Ramon Llull: la 
transmutació de la ciència en 
literatura (pp. 311-323). Gret 
Schib analitza algunes qüestions 
sobre Els sermons de sant Vi-
cent Ferrer: manuscrits cata-
lans, comparació del text català 
i de la versió llatina, la redacció 
(pp. 325-336). Entre les contribu-
cions de la secció de llengua, cal 
remarcar la comunicació de Jor-
di Rubió i Balaguer, El sintag-
ma «si altre», «mi terç», «si 
quart», etc., als segles XIII 
al XV (pp. 2M-205), amb espe-
cial referència a les cròniques 
de Jaume I, Desclot i Muntaner.

MARTI DE RIQUER 
I ELS TROBADORS
Tots els qui hem tingut la sort 
d’ésser deixebles de Martí de 
Riquer a la Universitat de Bar-
celona recordarem sempre el 
curs sencer dedicat als troba-
dors provençals, tema al qual

ACTES
DEL TERCER 
COL·LOQUI 

INTERNACIONAL
DE LLENGUA 

1 LITERATURA 
CATALANES

Riquer ha consagrat tantes ho-
res : ja el 1948, per exemple, 
aparegué l’antologia comentada 
La lírica de los trovadores, pre-
cedida el 1947 per l’edició d’o-
bres completes de Cerverí de 
Girona —que ell ha pogut iden-
tificar amb Guillem de Cerve-
ra— i seguida el 1964 pel llarg 
capítol dedicat als trobadors 
catalans al primer volum de la 
Història de la literatura cata-
lana, i el 1971 pels dos volums 
d’obres completes de Guillem de 
Berguedà, culminació de molts 
treballs anteriors, alguns dels 
quals models de mètode cientí-
fic (tindré sempre present, per 
exemple, la minuciosa anàlisi 
que féu del testament de Gui-
llem durant els meus anys d’u-
niversitat la qual m’ensenyà 
molt més que múltiples classes 
teòriques i que la lectura de 
gruixuts volums de metodolo-
gia). El 1975, Riquer s’ha deci-
dit a publicar una gran obra 
sobre els trobadors, culminació 
de les seves tasques anteriors, 
adreçada alhora als estudiosos 
—i sobretot als estudiants— i al 
públic culte: Los trovadores. 
Historia literaria y textos, edi-
tada en tres volums, molt ben 
presentats, per l’Editorial Pla-
neta, de Barcelona.
Riquer mateix reconeix que ha 
pres com a base de la seva an-
tologia el primer volum —únic 
aparegut— de La lírica de los 
trovadores, el qual comprenia 
només vint-i-dos trobadors i

Martin de Riquer

LOS TROVADORES
Historia literaria y textos
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cent tretze poemes. Ara, l’obra 
conté cent vint-i-dos trobadors 
i tres-cents setanta-un poemes. 
Es tracta, doncs, d’un llibre to-
talment nou, d'unes proporcions 
i d’una qualitat no igualades 
per cap altra antologia anàloga. 
El primer volum s’inicia amb 
una extensa introducció a la lec-
tura dels trobadors (pp. 9-102). 
Tota la resta d’aquest volum i 
dels dos següents (amb un total 
de més de 1.750 pàgines) és de-
dicada a la selecció, per ordre 
cronològic, de tots els troba-
dors dels segles x ii i xm que 
«puguin tenir valor, interès o 
significat dins la literatura pro-
vençal antiga». De cada un es 
dóna un resum biogràfic i una 
bibliografia escollida, acompa-
nyats dels poemes més significa-
tius, amb el text original i la 
traducció castellana, acompa-
nyada d’abundoses notes. L’úl-
tim volum conté, a més a més, 
algunes poesies anònimes, una 
bibliografia general, una útil re-
lació de discos, la situació dels 
poemes escollits dins els reper-
toris de Bartsch, Pillet-Carstens 
i Frank, i un índex alfabètic de 
trobadors.
No cal dir que entre les peces 
seleccionades abunden les d’au-
tors catalans. Això i el fet que 
la literatura provençal influí tan 
decisivament sobre la poesia ca-
talana converteixen l’antologia 
de Riquer en un instrument in-
dispensable per als historiadors 
de la literatura catalana.

UNA EDICIÓ POPULAR 
DE BERNAT METGE

L’any 1950, Martí de Riquer in-
clogué dins la Biblioteca Selec-
ta una edició popular de Ber-
nat Metge, el gran escriptor bar-
celoní del segle xiv. Vint-i-cinc 
anys més tard, aquesta edició, 
totalment exhaurida, ha estat 
refosa per Lola Badia i Xavier 
Lamuela (Barcelona, Editorial 
Selecta, 1975; «Biblioteca Gase-
la», 7). El pròleg, sobre la vida 
i l’obra de Bernat Metge, és un 
resum del de Martí de Riquer 
a la seva edició crítica Obras de 
Bernat Metge (Barcelona 1959). 
El text segueix també el d’a-
questa edició, modernitzant-ne 
sistemàticament l’ortografia i 
modificant-hï, en algun lloc, la 
puntuació. Han estat anotats al-
guns passatges obscurs i mots 
arcaics. Tant de bo que abun-
dessin treballs d’aquesta mena, 
que posessin a l’abast del gran 
públic la nostra literatura an-
tiga.

TRES NOUS VOLUMS 
D’«ELS NOSTRES CLÀSSICS»

La benemèrita col·lecció «Els 
Nostres Clàssics» inicià, abans 
de la guerra civil, una sèrie 
anomenada «B», en la qual sor-
tiren obres d'Eiximenis i de 
sant Vicenç Ferrer. Aquesta sè-

rie, que havia romàs estronca-
da, ha reprès feliçment el 1975 
amb la publicació del tercer vo-
lum dels Sermons vicentins. Els 
dos primers volums d'aquests 
sermons havien estat transcrits 
dels manuscrits de la Seu de 
València pel canonge Josep San-
ctus Sivera —mort el 1936— i 
aparegueren l’any 1932 i l'any 
1933 (n’hi ha una reimpressió 
de l’any 1971). El volum tercer 
ha estat transcrit per una estu-
diosa suïssa, Gret Schib, de la 
Universitat de Basilea, a la qual 
ja devíem l’edició de la Doctri-
na pueril de Ramon Llull (Bar-
celona 1972). Els sermons con-
tinguts en aquest nou volum 
—l’interès extraordinari del qual 
no cal remarcar— van del nú-
mero LVI (Feria IV post Domi-
nicam VII per Trinitatem) al 
número XCI (In octava Nativi-
tatis Beatae Mariae). Seguint el 
criteri de Sanchis Sivera, el text 
és donat sense anotació. Gret 
Schib es proposa, però, d'afe- 
gir a l’últim volum un glossari 
i l'estudi de certs aspectes de 
l’obra. Ens felicitem d'aquesta 
edició i desitgem que la publi-
cació pugui continuar endavant 
sense entrebancs.
La sèrie A d’«Els Nostres Clàs-
sics» ha augmentat també re-
centment —a la darreria de 
1975— amb dos volums (107 i 
108 de la col·lecció) prou impor-
tants: la segona part de la Di-
vina Comèdia i la versió cata-
lana quatrecentista de les Flors 
de virtut. Ja vaig presentar als 
lectors de «Serra d'Or» el pri-
mer volum de la versió catalana 
que Andreu Febrer féu de la 
Divina Comèdia. El segon, tam-
bé a cura d’Annamaria Gallina, 
de la Universitat de Pàdua, con-
té íntegrament YInjern de Dant 
Alighieri (cants XVII-XXXIV), 
seguint les mateixes caracterís-
tiques del volum anterior.
Les Flors de virtut són una 
obra italiana anònima, del co-
mençament del segle xiv, que ha 
tingut una difusió extraordinà-
ria a tot Europa. Escrit didàc-
tic, d’una originalitat molt es-
cassa —es tracta més aviat 
d’una antologia agrupada per 
temes—, ha estat atribuït a di-
versos autors i hom l’ha consi-
derat tradicionalment obra d’un 
monjo, tot i que Maria Corti 
posa en dubte —amb arguments 
que tampoc no resulten gens 
convincents— aquesta suposi-
ció. La traducció catalana de 
Francesc de Santcliment —del 
qual no sabem absolutament 
res— és coneguda només a tra-
vés de cinc edicions, aparegu-
des entre el 1489 i el 1502. Anna 
Cornagliotti, de la Universitat 
de Torí, ha editat aquesta tra-
ducció a partir de l'incunable LI 
(Lleida 1489), utilitzant L2 (Llei-
da 1490) quan LI manca d’algun 
full, i l’ha completada amb una 
extensa anotació, que registra 
les principals diferències entre

NOVETATS DESTACADES 
PER A LA 

DIADA DEL LLIBRE

' LA MORT EN PUNT
¡

de Xavier Romeu (Premi Víctor Català,'1975)
Un nou i destacat valor de les lletres catalanes.

HOMES i SITUACIONS
de Josep M. Corredor

(Sartre, Saint-Just, l’ONU, Machado, Cambó, Al-
mirall, Casals, etc.)

EL FOC DE LES GINESTERES
de Josep M. de Sagarra

El vigorós drama dels Segadors que tots esperà-
vem poder llegir.

CRONICA DE LA VETLLA
de Teresa Pàmies

El pas de la dictadura a la República en una ciutat 
efervescent i apassionada.

OBRA COMPLETA 
DE BERNAT METGE
La producció íntegra del més gran escriptor ca-
talà del segle XIV.

OBRES COMPLETES 
D’ANGEL GÜIMERA
La producció del gran poeta tràgic de Catalunya 
en el XXV aniversari de la seva mort.

EDITORIAL SELECTA

DISTRIBUCIONS CATALÒNIA
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llibres a Pabast, 127

La universitat 
autònoma 

de Barcelona 
(19334939)

Albert Ribas i Massana
Com fou realment la Universitat Autòno-
ma de Barcelona? Quin procés seguí la 
seva gestació? Quins resultats obtingué? 
En quina mesura es tractava d'una expe-
riència renovadora?
Gràcies al treball de Ribas i Massana ens 
adonem no sols de la importància que va 
significar aquella experiència docent trun-
cada amb la guerra, sinó de l'interès vivís- 
sim que encara té per a resoldre els greus 
problemes que es plantegen a les nostres 
universitats.

edicions 62
Provença, 278 • Barcelona-8

el text català i el model italià, 
les variants principals de les 
altres edicions catalanes, les cor-
reccions que ha hagut de fer a 
l'original i diversos aspectes de 
les fonts en què es basa l’autor 
italià. La introducció estudia 
acuradament la difusió de l’o-
bra a la Península Ibèrica, la 
relació de la versió catalana 
amb la tradició italiana i la 
llengua de la versió catalana, 
amb alguns italianismes.

«TIRANT LO BLANC» ENTRE 
ELS CLÀSSICS CASTELLANS
La prestigiosa col·lecció «Clási-
cos Castellanos», de l'Editorial 
Espasa-Calpe, ha publicat en 
cinc volums (Madrid 1974; vo-
lums 188-192) la traducció caste-
llana antiga del Tirant lo Blanc, 
a cura de Martí de Riquer, que 
s’ha especialitzat des de fa anys 
en aquesta novel·la: el 1947 n’e-
dità el text català (reeditat, amb 
millores, el 1969 i el 1970) i, el 
1947-49, el mateix text de la tra-
ducció castellana antiga (en una 
edició de bibliòfil difícil de tro-
bar); el 1965 resumí, al segon 
volum de la seva Història de la 
literatura catalana, l'estat de les 
qüestions sobre el Tirant, amb 
aportació de noves dades molt 
importants, i abans i després 
ha publicat, encara, un bon 
nombre de treballs (llibres i 
tot) que s’ocupen de prop o de

lluny del Tirant i dels proble-
mes que suscita.

La inclusió del Tirant entre els 
clàssics castellans és evident-
ment discutible: al comença-
ment de la introducció, Riquer 
mateix se n’adona i la justifica 
apel·lant al judici de Cervantes, 
que llegí la traducció castellana 
del Tirant —feta a Valladolid el 
1511, sobre l’original valencià 
del 1490— i la considerà «el me-
jor libro del mundo», elogi re-
petit per Menéndez Pelayo, per 
Dámaso Alonso i per Mario Var-
gas Llosa. Pensem, al capdavall, 
que també la col·lecció catalana 
«Els Nostres Clàssics» recull les 
traduccions medievals dels tex-
tos més diversos. I sigui com 
sigui, el que és interessant és 
la constatació que Riquer posa 
a l’abast del gran públic, en 
una edició excel·lent, una obra 
massa oblidada pels lectors cas-
tellans —malgrat alguna traduc-
ció moderna— i sovint inasse-
quible als estudiosos en la seva 
traducció antiga.

La transcripció ha estat feta a 
partir de l’únic exemplar cone-
gut de l'edició de Valladolid, 
avui a la Biblioteca de Catalu-
nya. Hi falten, dissortadament, 
els folis 16 i 40, que han estat 
suplerts amb una traducció mo-
derna de Riquer mateix. Han 
estat regularitzades la puntuació
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i l'accentuació i han estat cor-
regides les errates d’impressió 
(una mica més de mil dues-cen- 
tes). Una àmplia introducció re-
sumeix la biografia de Joanot 
Martorell i la problemàtica del 
Tirant i forneix una extensa bi-
bliografia. Un bon nombre de 
notes a peu de página faciliten 
la lectura del text o aclareixen 
punts de la traducció.

UNA REEDICIÓ
DELS «COL· LOQUIS»
DE CRISTÒFOR DESPUIG

El 1877, el pare Fidel Fita pu-
blicà, a Barcelona, per primera 
vegada una de les obres més in-
teressants del segle xvi, Los. Col- 
loquis de la insigne ciutat de 
Tortosa, fets pel cavaller mos-
sèn Cristòfor Despuig, arxiver 
de Tortosa. Aquest llibre, famós 
per la defensa a ultrança que fa 
de la llengua catalana, contra-
posada a la castellana, fou re- 
imprès entre el 1906 i el 1924, 
a Tortosa, com a fullet de «La 
Veu de la Comarca», per Joan 
Abril i Guanyabens, que el com-
pletà amb algunes notes. Ara 
—el 1975—, Lluís Mestre, direc-
tor de Ràdio Tortosa, n’ha fet 
una nova edició, que reprodueix 
pel sistema offset la de Fita 
(a partir d’un manuscrit del se-
gle xviii que, pel que sembla, 
desaparegué definitivament du-

rant la guerra civil). Cal espe-
rar que aquesta iniciativa con-
tribuirà a fer conèixer millor 
l'obra de Despuig i estimularà 
algú a preparar-ne una edició 
crítica comentada.

L’«ART DE CONRÓ»
DE MONTSERRAT FONTANET
El pare Gaspar Munar i Oliver, 
missioner del Sagrat Cor, inves-
tigador notable de la història 
eclesiàstica mallorquina, ha es-
crit un llibre ben documentat 
sobre la Història de Lloret de 
Vista Alegre i del seu convent 
(Palma de Mallorca 1975). Llo-
ret, petit poble situat al centre 
de Mallorca, conegut més aviat 
pel nom de Llorito —derivat del 
Loreto italià, que substituí el 
nom antic de Manresa—, ha tin-
gut només un escriptor interes-
sant, Jacint Antoni Fontanet, 
vulgarment anomenat Montser-
rat Fontanet, nat el 1706, que 
compongué —partint de la seva 
experiència de camperol i de les 
seves lectures— una Art de con- 
ró en català, la qual s’ha con-
servat manuscrita a diverses bi-
blioteques i ha estat publicada 
en part a la revista «La Roque-
ta» (1892). El pare Munar, a més 
d’alguna dada biogràfica de Fon-
tanet, dóna un resum del llibre, 
que té l’al·licient d’incloure al-
guna cançó popular arribada 
fins avui per tradició oral.

monteada 25, Barcelona |

Exposició

BROTO GRAU 
RUBIO-TENA

22 d’abril-22 maig

galeria maeght

ITINERARIS DARQUITECTURA
POPULAR
ESPANYOLA
(5/olums)

3 - CATALUNYA, ARAGO', LLEVANT i BALEARS 

EDICIÓ.EN LLENGUA CATALANA i CASTELLANA

Títols publicats: En preparació:
1. La meseta septentrional 4. Andalucía y Canarias
2. La zona cantàbrica 5. La Mancha
3. Catalunya, Aragó, Llevant 

i Balears

EDITORIAL BLUME 
Tuset 17 Barcelona
Tel. 228 32 52 - 218 53 38



Col·leció
AUSIÀS MARCH

Novetats per a 
la diada del llibre 1976

CANÇONER
Feliu Formosa

LES CIUTATS
Narcís Comadira

RAPSÒDIA D AHAB
Agustí Bartra

Altres títols
LA PELL DEL VIOLÍ
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LLEVAT D AMOR
Pere Ribot

UNA ANTOLOGIA DE LA 
LITERATURA CATALANA
Estranyament, la literatura ca-
talana és molt pobra en un gè-
nere que abunda en totes les 
altres: les antologies. Ara com 
ara, no tenim ni una sola obra 
d’aquest tipus que ens ofereixi 
una panoràmica general del 
desplegament de les nostres lle-
tres, i en tenim ben poques de 
parcials que' tinguin un mínim 
de validesa. Per això, cal acollir 
amb simpatia la publicació dels 
dos volums d’Antologia de la 
literatura catalana. La Renaixen-
ça, a cura de Tomàs Tebé (Bar-
celona, Editorial Aedos, 1975). 
Es tracta de l’inici d’una tasca 
més vasta, que comprendrà, en 
volums successius, escriptors 
del Modernisme i del tombant 
del segle, autors del Noucentis-
me, obres dels anys vint i tren-
ta, autors de la postguerra i li-
teratura medieval i literatura 
popular.
La intenció de Tomàs Tebé és 
d'adréçar-se a un públic ampli, 
tant d'adolescents com d’adults, 
no especialista. Això es veu clar 
en el pròleg de Marta Mata, de-
dicat «als nois i noies que tre-
ballaran amb aquesta antologia 
de la literatura catalana», i en 
el to de les breus introduccions 
biogràfiques que acompanyen 
eis fragments de cada autor es-
collit. Tebé declara d’entrada

«que els autors aplegats en 
aquesta Antologia no són mas-
sa, en relació als que han escrit 
en la nostra llengua», però té 
«la convicció» de no haver-ne 
oblidat cap «de veritablement 
important o essencial».
En aquests volums dedicats a la 
Renaixença, profusament il·lus-
trats, trobem textos de Manuel 
Milà i Fontanals, Víctor Bala-
guer, Carles Bosch de la Trin-
xeria, Martí Genis i Aguilar, 
Anicet Pagès de Puig, Robert 
Robert, Joan Pons Massaveu, 
Dolors Monserdà, Frederic So-
ler, Josep Pin i Soler, Emili 
Vilanova, Narcís Oller, Àngel 
Guimerà i Jacint Verdaguer. 
Aquests tres darrers, sobretot 
Guimerà i Verdaguer, són els 
més ben representats. El lector 
s’adonarà de seguida que tots 
els escriptors escollits provenen 
del Principat, bé que hauria 
estat molt oportú d’incloure 
autors veritablement importants 
com Tomàs Aguiló, Josep-Lluís 
Pons i Gallarza, Teodor Lloren-
te i especialment Marià Aguiló, 
per donar només uns quants 
noms representatius. Fóra bo 
que aquesta llacuna pogués és-
ser completada en edicions suc-
cessives, que no dubto que 
aquesta antologia aconseguirà, 
si —com cal esperar— reïx a in-
troduir-se a les escoles.
JOSEP MASSOT I MUNTANER
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