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DUES HISTÒRIES DE LA LITERATURA 
CATALANA AMB CARA I ULLS

Quan estem tan tips de perdre el temps 
llegint resums d’història de la literatura 
catalana que vessen frivolitat, amateuris- 
me o simplement ignorància, sorprèn agra-
dablement de trobar símptomes d’un canvi 
de la situació. En pocs mesos han sortit 
dos volums de característiques molt dife-
rents, que tenen tanmateix el denomina-
dor comú d’ésser redactats per professors 
de literatura d’una nova fornada, formats 
a Barcelona o a València, i que permeten 
d’augurar que els mestres i els nois dels 
Països Catalans podran disposar a poc 
a poc d’uns manuals correctes i agrada-
bles.
Literatura catalana dels inicis als nostres 
dies, d’Antoni Carbonell, Antoni M. Espa- 
daler, Jordi Llovet i Antònia Tayadella 
(Barcelona, EDHASA, 1979), és una obra 
de síntesi —de més de cinc-centes pàgi-
nes—, redactada per quatre joves col·labo-
radors d’Antoni Comas a la Universitat de 
Barcelona. Al pròleg, signat per tots ells, 
exposen d’una manera summament intel·li-
gent els seus propòsits i les seves limita-
cions: són conscients dels buits que en-
cara hi ha en la nostra història literària 
i del fet que encara són inevitables «els 
errors d'apreciació o la gosadia en el trac-
tament d'alguns temes que s’hi inclouen»; 
pretenen d’oferir «un assaig d’actualització 
dels estudis de literatura catalana», des-
igual en tant que són desiguals i fragmen-
taris els estudis existents i «fruit igual-
ment de l'especialització diversa de cada 
un dels redactors»; volen fornir, com és 
lògic, una visió general i suficient, però, 
per necessitats d’espai, han hagut de fer 
«una selecció d’autors i de textos que, si 
bé és inevitablement incompleta», inten-
ten que sigui «representativa» tant dels
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períodes més brillants com dels més apa-
gats; inclouen «aproximacions de tipus 
històrico-positivista, polític, sociològic, 
culturalista, lingüístic i àdhuc psicològic», 
i no «obliden» ni «exclouen» cap «opinió 
heretada», bé que no defugen, si s'escau, 
la «polèmica fecunda». El conjunt és, evi-
dentment, desigual, per moltes raons que 
els autors mateixos ja saben prou, però 
penso que no fóra just d'entretenir-se a 
cercar-hi errors factuals concrets, llacu-
nes, ingenuïtats possibles o interpreta-
cions discutibles o desencertades. Cal dir 
més aviat que ens trobem davant la pri-
mera obra seriosa d'aquesta mena, feta 
a consciència i amb un coneixement re-
marcable de la bibliografia més recent, 
i cal recomanar-ne la utilització. Alhora cal 
esperar que serà possible de fer-ne aviat 
noves edicions i que els autors, amb la

Fh s io r ia 1 
DELA 

LITERATURA 
CATALANA

AMB TEXTOS
’ JAUME CABRE JOAN F.MIRA JOAN PAIOMERO

DIDÀCTIQUES

Rosa Sensaf/Edicions 62

mateixa eficiència i el mateix sentit de 
responsabilitat que demostren ara, sabran 
anar-les afinant i completant a fi que pu-
guem disposar d’un instrument senzill i 
segur per a la iniciació a la literatura ca-
talana.

Un grup de professors —gairebé tots de 
llengua i literatura— d’instituts del País 
Valencià s’ha emprès la tasca, tan neces-
sària com difícil, de bastir una història ele-
mental de la nostra literatura adreçada 
als alumnes de tercer de BUP, de COU 
o dels primers cursos d’Escola de Forma-
ció del Professorat, i fins i tot adreçada 
«a qualsevol lector adult que vulgui ini-
ciar-se en aquest camp tan enllaminidor 
de la literatura catalana». Aquesta Histò-
ria de la literatura catalana amb textos 
(Barcelona, Rosa Sensaf/Edicions 62, 1979) 
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és signada per Jaume Cabré, Joan F. Mira 
i Josep Palomero, amb la col·laboració 
d’Adorada Blai. Els autors mateixos reco-
neixen l’ajuda d'altres col·legues del País 
Valencià o del Principat. Cal acceptar que 
el llibre acompleix les metes que es pro-
posa: incloure «autors d’èpoques diferents, 
amb insistència en l'època contemporània, 
més directament motivadora de cara als 
lectors», i «autors que treballen gèneres 
diferents, per tal d'oferir mostres del pa-
norama complet», procedents de tots els 
Països Catalans, «en una proporció sem-
blant a la producció que aquests països 
han aportat i aporten a la literatura cata-
lana», i «de qualitat indiscutible». En con-
junt, els textos seleccionats, acompanyats 
d’unes discretes introduccions —en les 
quals els autors no intenten de dir res de 
nou ni de donar gaires judicis de valor, 
però que procedeixen d’una tasca no gens 
fàcil de recerca i d’ordenació de mate-
rial—, resultaran utilíssims per a una pri-
mera aproximació a la història de la lite-
ratura catalana. Cal esperar que un ma-
nual d’aquesta mena aconseguirà múltiples 
reedicions, en les quals serà possible 
—com en la història que comentàvem 
abans— d’afinar conceptes, de completar 
inevitables llacunes i potser de donar una 
visió menys fragmentada dels diversos 
autors (per al meu gust, manquen encara 
un bon nombre d’introduccions de tipus 
general). Tot això, però, ja anirà venint. 
El que és interessant és de poder dispo-
sar, per primera vegada, d'un manual es-
crit per persones de l’«ofici» i amb expe-
riència pedagògica, que a partir d’ara re-
sultarà insubstituïble.

POESIES RELIGIOSES MEDIEVALS

Barbara Spaggiari ha dedicat un llarg tre-
ball a La poesia religiosa anònima catalana 
o occitanica —aparegut als «Annall delia 
Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe 
di Lettere e Filosofia, Serie III, vol. VIII, 1 

(Pisa 1977), pàgs. 117-350—, que es pro-
posa una revisió crítica del segon capítol 
del Repertori de Massó i Torrents, dedicat 
totalment a la producció religiosa anònima 
dels orígens de la literatura catalana, en 
occità o en català. Es tracta, en conjunt, 
de setze textos, que són reeditáis d’acord 
amb els manuscrits originals —sempre 
que ha estat possible— i amb alguns co-
mentaris i notes, d'un valor molt desigual. 
Aquesta revisió representa una feina con-
siderable i és molt d’agrair l'interès que 
hi ha posat l’autora. Em permetré, tanma-
teix, d'assenyalar alguns punts dignes de 
comentari. El «manoscritto fantasma» de 
Morella que conté un text de la peça 
Aujhat baros que passat per la via (pà-
gina 122) fou descrit no fa gaire per Ma-
ria Dolors Mateu Ibars, Papeletas para el 
estudio de las Bibliotecas españolas, «Bi-
blioteconomia», XXV (1968), 66-67, com a 
manuscrit núm. 2 de [’«Archivo de la Arci- 
prestal» de Morella. Pel que fa a ['Epístola 
farcida de Sant Esteve, l’autora ha arribat 
a la mateixa conclusió a què jo mateix 
havia arribat fa temps, exposada en sín-
tesi a l’article corresponent de la «Gran 
Enciclopèdia Catalana»: no es tracta d'un 
text originàriament català, sinó d’un text 
occità, i no pertany al segle XII, com algú 
havia suposat, sinó al segle XIII. Respecte 
als tres textos montserratins —el Virolai 
(o «Birolay», com prefereix d'escriure 
Spaggiari d'acord amb la grafia bàrbara 
de Villanueva) «Rosa plasent, soleyl de 
resplendor», l’«lnperayritz de la ciutat jo-
yosa» i la Ballada dels goyts de nostre 
Dona («Los set gotxs recomptarem»)—, 
és una pena que l’autora no hagi tingut 
en compte l'estudi d’Higini Anglès a 
l'«Anuario Musical», X (1955), reproduït 
a Scripta musicologica, I (Roma 1975), i 
sobretot l'edició crítica excel·lent de Ramon 
Aramon i Serra, Els cants en vulgar del 
Llibre vermell de Montserrat, a «Analecta 
Montserratensia», X (1964), article que 
l’autora cita en un indret com a no con-

sultat, tot i que encara és possible d'ad- 
quirir-ne exemplars sense cap problema. 
La consulta de l’edició d’Aramon hauria 
permès a Spaggiari de millorar algunes 
lectures, d'afinar la puntuació i l’accen- 
tuació —no sempre prou acurada-—, de 
precisar les notes —que alguna vegada 
demostren un coneixement poc profund 
del català antic— i de completar la biblio-
grafia, sovint només coneguda de segona 
mà (o almenys citada d'una manera in-
exacta o incompleta). Pel que fa més en 
concret al Virolai, una lectura atenta de 
Villanueva, i sobretot la consulta de l’ar-
ticle d’Aramon, hauria evitat la badada 
d’afirmar que la «ipotesi» de Gregori Su- 
nyol que el text editat per Villanueva per-
tanyia originàriament al Llibre Vermell 
«per quanto non improbabile, appare tutta- 
via priva di qualunque fondamento ogget- 
tivo» (pàg. 297); en realitat, no hi ha cap 
mena de dubte que el codi del segle XIV 
que Villanueva veié a Montserrat era el 
Llibre Vermell, algunes pàgines del qual 
desaparegueren després de la consulta de 
Villanueva a causa de les vicissituds de la 
Guerra del Francès. D’altra banda, caldria 
afegir a la bibliografia general utilitzada 
el volum VI del Grundriss der romanischen 
Literatur des Mittelalters (aparegut en 
dues parts, Heidelberg, 1968-70).

PRESÈNCIA D'AUSIÀS MARCH

En poc temps s’han acumulat a les llibre-
ries tres antologies d'Ausiàs March, de 
característiques ben diferents. Tres i Qua-
tre ha reeditat (València, 1979), amb pe-
tites modificacions, la coneguda Antologia 
poètica a cura de Joan Fuster, que ja ha-
via aparegut a l’Editorial Selecta de Bar-
celona. Les Ediciones Alfaguara han publi-
cat una Obra poètica bilingüe, selecció 
i traducció (i algunes notes) de Pere Gim- 
ferrer i introducció, en català i en cas-
tellà, de Joaquim Molas (Madrid, 1979). 
Aquest volum de la col·lecció «Clásicos 

FINQUES ANZIZU 
•^1904 -1979^’ 

75 ANYS AL VOSTRE SERVEI
C/ PELAI. 48.irif Tels. 3188400 04

72 [808]



Alfaguara» serà un bon instrument perquè 
Ausiàs March (o Ausias, com prefereixen 
de dir Molas i Gimferrer, seguint les teo-
ries de Riquer i de Fuster desmuntades 
per Germà Colon) arribi al lector castellà. 
Tant el pròleg com la traducció em sem-
blen molt treballats i dignes continuadors 
de les múltiples versions ausiasmarquia- 
nes que han corregut en castellà al llarg 
dels segles. Finalment, Joan Ferraté ha tin-
gut cura d'un volum de Poesia d’A. March 
dins la col·lecció «Les millors obres de la 
literatura catalana» (Barcelona, Edicions 62, 
1979), que, contràriament al costum de la 
col·lecció —que sol reproduir textos cone-
guts o simplement modernitzats a corre- 
cuita—, té un interès de primer ordre: en 
primer lloc pel pròleg, molt personal i que 
revisa punts importants de la biografia 
d’Ausiàs (per exemple, nega en absolut 
les inculpacions d'homosexualitat que li 
féu Riquer, seguit aviat per altres erudits 
o assagistes) i de la cronologia de la seva 
obra; en segon lloc, per la revisió a què 
ha sotmès el text, bàsicament el mateix 
de Pagès i Bohigas, però amb correccions 
i amb una puntuació sàviament estudiada. 
Cal desitjar que Ferraté continuarà la seva 
tasca i ens oferirà una edició crítica i com-
pleta de March (aquest volum comprèn 
tota l’obra fora de les poesies que Romaní 
anomenà «moralidades» i d’algunes peces 
de circumstàncies).

NOVEL·LES DE CAVALLERIES

Constituint el primer volum de la col·lec-
ció «Clàssics Catalans Ariel», dirigida per 
Joaquim Molas, Martí de Riquer ens dóna 
una nova edició popular del Tirant lo Blanc: 
Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot 
Martorell (Barcelona, Ariel, 1979). La in-
troducció, la bibliografia comentada i el 
text del Tirant són idèntics als de I’edició 
de 1969. Com a apèndix, però, Riquer hi 
ha afegit la correspondència literària de 
Martorell amb els seus enemics, segons 
el text ja aparegut al llibre El combate ima-
ginario: las cartas de batalla de Joanot 
Martorell (en col·laboració de M. de Riquer 
i Mario Vargas Llosa, Barcelona, 1972); el 
fragmentari Guillem de Varóle, segons el 
text de Pere Bohigas a Tractats de cavalle-
ria (Barcelona, 1947), i el fragment con-
servat de Flor de cavalleria, segons l’edi- 
ció de S. Gilí i Gaya al primer volum dels 
«Estudis Romànics» (1947-48). Les grafies 
han estat sempre modernitzades. AI final 
s’afegeix un índex dels noms propis que 
apareixen al Tirant.

D’altra banda, la col·lecció «Les millors 
obres de la literatura catalana», conti-
nuant la seva extraordinària labor, ens ha 
ofert el text íntegre de Curial e Güelfa 
(Barcelona, Edicions 62, 1979) en versió 
amb ortografia modernitzada a cura de 
Marina Gustà, feta a partir de les edicions 
ja existents del manuscrit de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Giuseppe E. Sansone, 
al pròleg, repeteix les seves teories sobre 

la «modernitat» del Curial en relació amb 
el Tirant.

LA INQUISICIÓ I LA CULTURA 
VALENCIANA

Des de fa molts anys, Jordi Ventura ha 
estudiat amb coratge i amb passió la pro-
blemàtica múltiple de la Inquisició als Paï-
sos Catalans i ha publicat uns quants tre-
balls especialment interessants referents 
a la Inquisició al País Valencià. Al volum 
Inquisició espanyola i cultura renaixentista 
al País Valencià, premi Octubre «Joan Fus-
ter» 1977 (València, Eliseu Climent, editor, 
1978), resumeix alguns dels resultats de 
les seves recerques i insisteix en la in-
fluència negativa de la Inquisició en la 
vida cultural valenciana ■—exemplificada 
d'una manera especial en els casos del 
metge Lluís Alcanyís i de l’humanista 
Joan Lluís Vives— i, per tant, en la seva 
progressiva castellanització i el seu pro-
gressiu decandiment. Les tesis de Ven-
tura, que ell mateix qualifica d’hipòtesis 
de treball que caldrà anar verificant, són 
suggestives i mereixen una consideració 
aprofundida. Val a dir, amb tot, que no 
són compartides per tothom: ja al núme-
ro 33 d’«Historia 16» (gener de 1979) Ri-
card García Cárcel —que ja havia polemit-
zat alguna altra vegada amb Ventura per 
qüestions de la Inquisició— posa en dubte 
moltes de les conclusions d'inquisició es-
panyola i cultura renaixentista al País Va-
lencià. Esperem que el debat iniciat a ni-
vell d’especialistes continuï, no amb arbo- 
raments inútils, sinó a partir de bases 
sòlides, i que sigui possible d'anar asso-
lint uns resultats definitius sobre aquest 
tema autènticament fascinant.

LA RENAIXENÇA

Oriol Pi de Cabanyes ens ha ofert, dins la 
col·lecció «Conèixer Catalunya», un resum 
d’història de la literatura catalana del se-
gle XIX, La Renaixença (Barcelona, Do- 
pesa, 1979), que em sembla modèlic dins 
el que la col·lecció pretén ésser: una sín-
tesi ben informada, sense notes a peu de 
pàgina però amb una bibliografia final ben 
escollida, sense pretensions d'originalitat 
ni d’esnobisme, però alhora fruit d’una 
reflexió personal i d’un mestratge ben 
orientat (l’autor fou deixeble de Joaquim 
Molas a la Universitat Autònoma).*

* El lector podrà adonar-se fàcilment dels mo-
tius pels quals no considero «encaixat» dins la 
col·lecció «Conèixer Catalunya» el llibre subjectiu 
i desorientador per al neòfit de Jaume Vidal Al-
cover, Trets fonamentals de la literatura. Evi-
dentment, el meu judici no és cap dogma de fe 
(res més lluny del meu esperit que sentir-me 
«infal·lible», com assegura ben gratuïtament Jau-
me Vidal en un dels darrers números de «Ca-
nigó», arran de la mort de Guillem Colom i Fer-
rà). Amb tot, no es tracta de cap opció presa 
des d’una òptica «erudita» —com pensa Vidal a 
la desorbitada «lletra de batalla» que ha enviat 
a «Serra d’Or»; en realitat, Trets fonamentals 
de la literatura no té cap interès especial per 
als erudits—, sinó de l’opinió d’una persona que 
des de fa anys es dedica a l’ensenyament de la 
literatura catalana i que té per ofici llegir i edi-
tar —i sovint refer— dotzenes de llibres de 
vulgarització.

En un pla molt diferent, vull assenyalar 
també l'aparició del volum de Giuseppe 
Grilli —un jove investigador italià que ha 
traduït Salvador Seguí (1977) i ha editat 
Francesc Vicenç Garcia a la col·lecció «An-
tologia Catalana» (1979)—, La letteratura 
catalana, que duu el subtítol «comercial»

Oriol Pi 
de 

Cabanyes.

La diversità culturale nella Spagna mo-
derna (Napoli, Guida Editori, 1979). Grilli, 
que ha estat igualment deixeble de Joa-
quim Molas, en un centenar de pàgines 
es planteja amb agudesa una pila de pro-
blemes relacionats amb els difícils con-
ceptes de «Decadència» i de «Renaixen-
ça», que necessiten encara molta atenció 
per part dels estudiosos. D’altra banda, 
una segona part del llibre, d’una mica més 
de cent pàgines, recull diversos treballs 
ja apareguts aquests darrers anys sobre 
literatura i societat durant el segle XX i 
sobre diversos aspectes de la literatura 
contemporània, ben dignes d’ésser tinguts 
en compte.

PUBLICACIONS VERDAGUERIANES

El 1877 Verdaguer guanyà el Premi de la 
Diputació Provincial de Barcelona als Jocs 
Florals amb el poema L'Atlàntida, publicat 
aquell mateix any a Buenos Aires i traduït 
ja al castellà per Melcior de Palau el 1878. 
A més a més, Verdaguer morí en olor de 
multitud a Barcelona el 10 de juny de 1902. 
Per celebrar, doncs, el centenari i el se- 
tanta-cinquè aniversari d’aquests esdeve-
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niments la bibliografia verdagueriana s’ha 
enriquit aquests anys amb algunes aporta-
cions interessants, així i tot no tantes 
com hauria calgut esperar. La més com- 
plexiva és la «nadala» de la Fundació Ca- 
rulla-Font de 1977, Jacint Verdaguer 1877- 
1977, que conté articles de valor desigual 
sobre Verdaguer, sacerdot i poeta (Eduard 
Junyent), Esbós biogràfic de Jacint Verda-
guer (Josep Miracle), Del Colom a L'At- 
làntida (Josep M. Solà i Camps), Projec-
ció de L’Atlàntida més enllà dels Països 
Catalans (Joan Torrent i Fàbregas) i Cro-
nologia de Verdaguer (Josep M. Ainaud).

Lògicament, el complicat procés d’elabo- 
ració de L’Atlàntida havia de temptar els 
investigadors. Reprenent treballs en curs 
des de feia molt temps, Maria Condemi- 
nas, de la Biblioteca de Catalunya, ha es-
tudiat pacientment La gènesi de ’'L’Atlàn-
tida» (Barcelona, Departament de Filologia 
Catalana-Curial, 1978) i ha publicat manus-
crits verdaguerians «molt primitius i difí-
cils de transcriure» del fons de la Biblio-
teca de Catalunya. D’altra banda, Joan Tor-
rent i Fàbregas ha reprès la sèrie d’Escrits 
inèdits de Jacint Verdaguer (iniciada el 
1958 per Josep M. de Casacuberta) amb 
un segon volum que conté «la totalitat dels 
manuscrits verdaguerians que ens han per- 
vingut sobre el tema de la descoberta 
d'Amèrica, escrits pel poeta entre els anys 
1865-1868 amb la intenció de fer-ne un 
poema verament ambiciós, d’extensió com-
parable a la de L’Atlàntida», és a dir, el 
poema Colom, que ens ha arribat «en un 
estat de desenrotllament relativament 
avançat». Aquest volum constitueix el nú-
mero 11 de la «Biblioteca Verdagueriana» 
(Barcelona, Editorial Barcino, 1978). El nú-
mero 10 d'aquesta mateixa Biblioteca (apa-
regut el 1977) és el cinquè volum del mag-
ne Epistolari de Jacint Verdaguer, transcrit 
i anotat per Casacuberta i Torrent i Fà-
bregas, que comprèn els anys 1885-1886, 
importants per la seva relació amb el poe-
ma Canigó.

Hem d’assenyalar, encara, una altra nove-
tat de l’Editorial Barcino: la reedició del 
resum biogràfic Jacint Verdaguer, de Joan 
Torrent i Fàbregas (aparegut originària-
ment el 1952), que continua essent, al 
meu entendre, la millor visió de conjunt 
de la turmentada vida del gran poeta vi- 
gatà. Tant de bo que Torrent ens pugui 
oferir aviat la biografia extensa que en 
prepara des de fa tants d'anys.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

Demaneu-ne un 
exemplar gratuït a: 

«Tretzevents», 
apartat 121, Barcelona.

memòria de
Joan B. Manyà

per Joan Llopis

M1SCEL LÀNIA MANYÀ. Edicions Dertosa- 
L’Estel Edicions, Tortosa-València, 1979.

A gairebé tres anys de la mort de l’insigne 
capellà, teòleg i patriota, fill de Gandesa, 
mossèn Joan B. Manyà i Alcoverro, li ha 
estat dedicat un llibre-homenatge editat 
sota la inspiració del professor Josep Pe- 
rarnau i el patrocini de la Fundació Manyà.

Miscel·lània Manyà, que va ser presentada 
oficialment a Tortosa el dia 26 d'octubre 
de 1979 per l’esmentat Josep Perarnau, 
consta de tres parts ben definides. La pri-
mera ens parla de la personalitat humana 
del doctor Manyà, amb unes dades biogrà-
fiques a càrrec de Joaquim Blanc i un se-
guit de testimoniatges de seixanta perso-
nes que, per motius diversos, van tractar-lo 
i manifesten variades facetes de la seva 
rica humanitat.

La segona part és dedicada a l’obra intel- 
lectual i literària de mossèn Manyà. Hi ha 
una exhaustiva presentació de la seva bi-
bliografia, a cura de Josep Perarnau, i la 
publicació d'una colla de textos inèdits, 
que mostren aspectes interessants del seu 
pensament. Cal destacar els apunts que el 
doctor Manyà havia preparat per a la con-
fecció del volum sisè de la seva obra mag-
na Theologumena, dedicat al tema de la fe, 
en què expressa la seva originalíssima vi-
sió de les relacions entre la llibertat de 
l’home i la gràcia de Déu.

Finalment, la tercera part conté el resum 
de diversos estudis teològics sobre l'obra 
del doctor Manyà, presentats com a tesis 
o tesines en diferents universitats. Són 
un estudi d’Àngel Pla sobre la psicofisio- 
logia de l'obra manyiana titulat El talent; 
una anàlisi del coneixement natural de Déu, 
tal com es desprèn dels Theologumena, 
feta per Antoni Arrufat; una presentació 
de la filosofia inexistenciaiista de Joan B. 
Manyà, per Felip Iriarte, i un estudi crític 
de la seva manera de filosofar, dut a terme 
per Josep Batalla, que va merèixer una res-
posta escrita del doctor Manyà mateix, que 
figura també a la Miscel·lània.

El doctor 
Manyà.

A tall d’apèndix, hi ha una carta de l’arque- 
bisbe de Tarragona, en nom de tots els 
bisbes catalans, als membres del Patronat 
de la Fundació Manyà, en què els felicita 
per la idea de publicar la Miscel·lània, que 
«serà com un arxiu perdurable dels trets 
de la personalitat i del pensament del ve-
nerat mossèn Manyà i també instrument 
molt vàlid per fer viva i present, en el 
nostre poble, la seva exemplaritat sacer-
dotal, intel·lectual i ciutadana». Clou el vo-
lum la relació de les institucions i perso-
nes particulars que s’adhereixen a l'home- 
natge.

Miscel·lània Manyà arriba en un moment 
oportú, tant pel que fa a la conservació 
de la memòria del doctor Manyà com pel 
que fa a l’impuls que cal donar a la recerca 
teològica a casa nostra. No sé què pot que-
dar de vàlid de les tesis teològiques defen-
sades pel doctor Manyà, però hi ha una 
cosa que és evident que romandrà per sem-
pre: la seva exemplaritat intel·lectual, com 
diu ¡’arquebisbe de Tarragona. Manyà va 
ser un home que, dintre de les coordena-
des de la filosofia i de la teologia neosco- 
làstiques, va gosar pensar pel seu compte. 
Aquesta actitud, que constitueix la seva 
grandesa però també els seus límits, és 
la que haurien d’adoptar els nostres estu-
diosos i investigadors en el camp de la 
teologia i del pensament cristià en general.

A més, I'actitud de pensar pel seu compte, 
en el doctor Manyà anava acompanyada de 
ducs dimensions vitals plenes d'apassiona- 
ment: l’amor a l’Església i l’amor a Cata-
lunya. Tots sabem que alguns el van posar 
en la situació d'haver de renegar un d’a-
quests dos amors, com si no poguessin 
coexistir plegats en la mateixa persona. 
Manyà va saber superar la trampa i, amb 
una tossudesa admirable, va poder demos-
trar que les dues dimensions són perfecta-
ment compatibles i, a més, que no poden 
deixar de ser-ho. És una altra lliçó de l'in- 
signe teòleg català, que queda ben reflec-
tida en el volum que comentem i que no 
hauria de ser oblidada mai pels intel·lec-
tuals catòlics de Catalunya.
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