
INSTRUMENTS PER A L ESTUDI 
DE LA LITERATURA CATALANA 

per Josep Massot i Muntaner

A empentes i rodolons, la cultura catalana 
camina cap a una lenta normalització, feta 
sovint de voluntarisme i de tossuderia, 
però d’una efectivitat indubtable, malgrat 
els núvols de tempesta que enfosqueixen 
l'horitzó —alguns dels quals han estat de�
nunciats recentment al famós manifest 
d’«Els Marges»—, ignorats, oblidats o fo�
mentats des de molts llocs de «coman�
dament» i des de molts centres de decisió. 
El 1980 serà l’any de l’acabament de la 
Gran Enciclopèdia Catalana, una eina cada 
cop més imprescindible i que té una difu�
sió inesperada a les nostres latituds, de 
desenes de milers de subscriptors. Al final 
de 1979 ha aparegut el Petit Curial il�
lustrât, que resumeix en un volum tot ei 
que una persona de cultura mitjana neces�
sita saber, i que molt sovint completa i 
millora la informació de la Gran Enciclo�
pèdia Catalana.' Al començament de 1980, 
gràcies a la tenacitat incansable de Max 
Cahner —promotor alhora de les Edi�
cions 62 que ara han arribat als mil lli�
bres, de la GEC i del Petit Curial— hem 
pogut veure a les llibreries el primer vo�
lum d'una obra extraordinària que havíem 
considerat quasi impossible, el Diccionari 
etimològic i complementari de la llengua 
catalana de Joan Coromines, la importàn�
cia del qual no cal ni tan sols remarcar.1 2 
I en pocs mesos han sortit també diversos 
volums, quasi sempre col·lectius, que cons�
titueixen, des de punts de vista diferents, 
aportacions de primer ordre a un millor 
coneixement de la nostra cultura i, d'una 
manera ben concreta, de la nostra litera�
tura.

1. Vegeu-ne una ressenya a «Serra d’Or», fe-
brer 1980, pàg. 34.
2. Vegeu la ressenya de Joan Vb n y , «Serra 
d Or», març 1980, pàg. 38.

Max Cahner, les iniciatives del qual 
han contribuït molt notablement 
a donar dinamisme a les edicions catalanes 
d'alt nivell cultural. (Foto: Barceló.)

REPERTORIS BIBLIOGRÀFICS

L’ensenyament del català a l'escola i a la 
Universitat, malgrat les seves vacil·lacions 
i les seves limitacions, és un fet i això 
demana una preparació dels professors, 
sovint mancats del material bàsic indis�
pensable. Pot ésser-los molt útil la sumà�
ria Guia Bibliogràfica de Llengua i Literatu�
ra Catalanes preparada pel Departament 
d'Ensenyament i Cultura de la Generalitat 
de Catalunya (Barcelona, Servei Central de 
Publicacions de la Generalitat de Catalu�
nya, 1979). En una vintena de pàgines hom 

hi assenyala les principals obres que con�
tenen treballs de llengua i literatura (re�
vistes, volums d'homenatge, congressos), 
llibres i articles referents a llengua (bi�
bliografies, obres generals d’iniciació, gra�
màtiques, diccionaris i vocabularis, socio�
lingüística, història de la llengua, toponí�
mia i onomàstica, dialectologia, fonètica 
i fonologia, morfosintaxi) i llibres i arti�
cles referents a literatura (catàlegs d’o�
bres i autors, bibliografies, col·leccions de 
textos, antologies, biografies, entrevistes i 
retrats literaris, històries generals de la 
literatura, manuals, obres de caràcter ge�
neral, segles XII-XV, segles XVI-XVII1, se�
gles XIX i XX).

D’un to i un abast absolutament diferents 
és la «Bibliografia 1931-1976» d'Escriptors 
jesuïtes de Catalunya, nascuda arran del 
Congrés de Cultura Catalana i preparada 
per Antoni Borràs i Feliu, Francesc de P. 
Solà i Carrió i Josep M. Torelló i Barenys 
(Sant Cugat del Vallès, Facultats de Filo�
sofia i Teologia Sant Francesc de Borja, 
1979). Es tracta d’un aplec bibliogràfic fet 
amb voluntat exhaustiva i que dóna una 
bona idea de les múltiples activitats dels 
jesuïtes catalans dels anys de la Repú�
blica i dels anys del franquisme, gairebé 
sempre referents a ciències eclesiàstiques 
i sovint redactades en castellà. Els nos�
tres lectors s'interessaran d'una manera 
especial per les bibliografies de Miquel 
Batllori i Monné, Josep Calveras i Santa- 
cana, Ignasi Casanovas i Camprubí, Euse�
bi Colomer i Pous i Ramon Comas i Ma- 
duell.

En el mateix camp de les ciències ecle�
siàstiques, assenyalem almenys l’existèn- 
cia d'un Dictionnaire des auteurs cister�
ciens, dirigit per Emile Brouette, Anselme 
Dimier i Eugène Manning (Rochefort, La 
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Documentation Cistercienne, 1975-1979), 
en sis fascicles més un setè d'índexs, amb 
un total de 1.036 columnes. En articles 
breus i d’un valor desigual, però sempre 
útils, hi són inclosos la majoria d'escrip�
tors cistercencs dels Països Catalans, en 
conjunt no gaire importants des d’un punt 
de vista literari.

Esmentem també el Repertorio de historia 
de las ciencias eclesiásticas de España, 
que ha publicat set volums miscel·lanis 
entre 1967 i 1979 (Universidad Pontificia 

Una eina 
imprescindible per 
als excursionistes

Volums breus, de lectura atractiva i força il·lustrats, 
pensats per un equip d’autèntics excursionistes i escaladors 
a fi que prestin un servei a tots els qui s’interessen per la 
muntanya i per l’excursionisme en general.

Publicacions de lAbadia de Montserrat
Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor d'Edicions Catalanes

Llull, 10,14 ■ Tel 300 32 51/30033 00- Barcelona-5

de Salamanca, Instituto de Historia de la 
Teología Española). Entre els rics mate�
rials que conté —exposats o treballats 
amb una metodologia i un rigor molt di�
versos— em fixaré només en els treballs 
de Laureano Robles, Escritores dominicos 
de la Corona de Aragón (s. XIII-XV) (III, 
11-177); Isaac Vázquez, Repertorio de fran�
ciscanos españoles graduados en teología 
durante la Edad Media (III, 235-320, i Vil, 
411-449); Klaus Reinhardt, Die biblischen 
Autoren Spaniens bis zum Konzil von 
Trient, sobre la Bíblia i els autors hispà�

nics que se n'ocuparen fins al Concili de 
Trento (V, 9-242); León Esteban Mateo, 
Catedráticos eclesiásticos de la Universi�
dad Valenciana del siglo XVI (VI, 349-439); 
Charles Faulhaber, Las retóricas hispano- 
latinas medievales (s. XIII-XV) (Vil, 11- 
65), i Antonio García y García, Bibliogra�
fía de historia de las Universidades espa�
ñolas (Vil, 599-644).

EL ..DICCIONARI DE LES CIÈNCIES
DE LA SOCIETAT»

Ja fa anys, Enric Lluch i Francesc Roca 
«sospesaren la idea de fer un diccionari 
que donés un balanç crític i actual dins 
el terreny de les reflexions sobre els fe�
nòmens socials, de la producció científica 
aportada dins el marc dels Països Cata�
lans». Aquesta idea trobà l’acolliment de 
la Fundació Jaume Bofill, que n'assumí tot 
el finançament, i d'Edicions 62, que es 
comprometé a publicar l’obra. L’octubre 
de 1972, doncs, començà la feina de con�
fecció de llistes d'entrades, animada per 
un equip format per Josep Fontana, Enric 
Lluch, Ernest Lluch, Isidre Molas i Fran�
cesc Roca, que actuava com a secretari, 
als quals s'afegí Francesc Artal com a 
coordinador. El 1973 s'inicià la redacció 
dels articles previstos, tasca contro�
lada per Artal, al qual s’afegí el 1975 
Pere Gabriel. El resultat ha aparegut 
amb el títol Ictíneu. Diccionari de les cièn�
cies de la societat als Països Catalans 
(Segles XVIII-XX), a cura de Francesc Ar�
tal, Pere Gabriel, Enric Lluch i Francesc 
Roca (Barcelona, Edicions 62, 1979). Es 
tracta d'un volum de més de cinc-centes 
pàgines, ben presentat, que forma part de 
la col·lecció «Cultura Catalana Contempo�
rània» (núm. 8).

El consell editor —Artal, Gabriel, Lluch i 
Roca, que es fan responsables últims de 
l'obra, tot i que no són solidaris de tots 
i cada un dels articles, signats pels res�
pectius autors— ha donat el diccionari per 
tancat «a desgrat de les dificultats i man�
cances», amb la convicció que «es tracta 
d'un conjunt molt ampli de temes, i hom 
ha considerat que els resultats assolits 
justifiquen l’edició de l’obra, (...) que té 
una utilitat immediata per a aquells estu�
diosos que desitgin tenir una informació 
bàsica en camps d’especialització diver�
sos».

Tal com ha quedat, el diccionari consta 
de 352 articles, que volen constituir un 
«balanç crític de la producció dels cien�
tífics socials que han analitzat la realitat 
catalana: la historiografia, l’economia, la 
pedagogia, la política, la sociologia, la 
geografia, la demografia, ¡’antropologia, 
la sociolingüística, d'ahir i d'avui», 
és a dir, del segle XVIII al segle XX. 
Aquest programa tan ambiciós s’ha repar�
tit en quatre tipus d’articles: 1) articles 
generals sobre disciplines o sobre els 
grans corrents científics; 2) articles rela�
tius a temes i qüestions en debat; 3) au�
tors de fora que han tingut una influència 
específica als Països Catalans; 4) autors 
nascuts o arrelats als Països Catalans. Un 
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cinquè tipus d’entrades previstes, «refe�
rides a institucions, publicacions científi�
ques, fonts, congressos, activitats associa�
tives, ensenyament de cada branca, etc.», 
ha estat eliminat perquè els materials 
recollits eren massa desiguals.

Els diversos especialistes miraran sens 
dubte amb interès i alhora amb una certa 
reserva aquesta obra tan complexa, que 
toca temes tan diversos. En aquest mo�
ment em toca d’assenyalar que Vlctíneu 
resultarà d'una gran utilitat als qui s'in�
teressen per la literatura catalana. Bé que 
els estudis sobre literatura hi han tingut 
un tractament molt restringit, a causa de 
la publicació simultània del Diccionari de 
la literatura catalana del qual m’ocuparé 
de seguida, hom hi trobarà articles que cal 
tenir en compte sobre assaig literari, 
avantguardisme, filologia, modernisme, na�
turalisme, noucentisme, romanticisme, lli�
bre, llibre infantil, etc., i alguns articles 
—més aviat escassos i d’un valor relatiu— 
sobre alguns escriptors i erudits dels Paï�
sos Catalans. Igualment resultaran útils 
els nombrosos articles sobre historiogra�
fia i historiadors, sobre política i polítics, 
sobre antropologia cultural i folklore, so�
bre filosofia i sobre sociolingüística.

No cal dir que la tasca duta a terme pels 
directors i els redactors de \’lctineu me�
reix tot el nostre agraïment i constitueix 
una peça més que serveix, «maó a maó, 
de teixit infrastructural, de llançament 
d’hipòtesis d'interpretació i de confronta�
ció per a la nostra cultura». Cal esperar 
que pugui assolir més d'una edició. En 
aquest cas, potser fóra convenient d'am�
pliar el nombre d’autors catalans inclosos 
(limitats ara cronològicament: només els 
nascuts fins al 1925 hi tenen entrada prò�
pia) 3 i d'augmentar la bibliografia i donar�
ia no al final per ordre alfabètic —solució 
fàcil però molt poc pràctica—, sinó repar�
tida als articles corresponents. Com és 
inevitable en repertoris d'aquesta enver�
gadura, no sempre els criteris utilitzats 
són coincidents, ni les dades o les inter�
pretacions que hom dóna en algun cas són 
prou fidedignes o prou convincents. Tot 
això, però, no és obstacle perquè l'Ictineu

3. Com els directors ja concedeixen d’entrada, 
hi ha omissions que convindria d'anar reparant. 
Si tenen article propi Marià Aguiló, Pompeu 
Fabra o Manuel Sanchis Guarner, per què no 
en tenen, per exemple, Antoni M. Alcover, Joan 
Coromines o Francesc de B. Moll? Si hi ha 
Ramon d’Alòs-Moner, Pere Bohigas o Jordi Car-
bonell, per què no hi ha R. Aramon í Serra, 
Guillem Díaz-Plaja o Josep Romeu i Figueras? 
Si hi ha Joan Amades, Ramon Violant i Simorra 
o Sara Llorens, per què no hi ha Pau Bertran 
1 Bros, Valcri Serra i Boldú, Rossend Serra i 
Pagès, Josep M. Batista i Roca, Andreu Ferrer i 
Ginard o Rafael Ginard i Bauçà? Si hi ha tants 
historiadors de primera o de segona fila, per 
què no hi ha Miquel Coll i Alentorn o Frederic 
Udina i Martorell i per què ni tan sols s'es-
menten tants dels historiadors que han prolife-
rat , des del segle xvm? Si hi ha un article 
dedicat a Sardà i Salvany, per què no són in-
closos Gaictà Soler, Frederic Clascar, Lluís Car-
reras. Carles Cardó o Angel Carbonell? Són no-
mes exemples que es podrien augmentar fàcil-
ment. I no ho dic com un retret, sinó simple-
ment per confirmar que és possible de completar 
torça l'obra. Cal recordar, tanmateix, que molts 
d aquests autors surten a un lloc o altre de 
,'®W, com permet de comprovar-ho fàcilment 

1 utilíssim índex de noms que hi ha estat afegit 
al final.

Joaquim Molas, sota la direcció del qual 
començà la redacció del Diccionari 
de la literatura catalana. (Foto: Barceló.)

esdevingui una obra de consulta impres�
cindible i recomanable.

UN «DICCIONARI DE LA LITERATURA 
CATALANA»

L’aparició recent del Diccionari de la lite�
ratura catalana, publicat per Edicions 62 
com a «número 1.000» (Barcelona, 1979), 
ha provocat, com ja era una mica de pre�
veure, una allau de reaccions ben dife�
rents. Hi ha qui n’ha fet grans elogis, qui 
n’ha fet una crítica negativa en bloc, qui 
n'ha fet una valoració matisada i qui ha 
dit que no aporta gairebé res a obres 
existents com el Diccionari Alberti o la 
GEC. Lògicament, tothom té dret a expres�
sar la seva opinió i és ben lliure de pen�
sar com vulgui, i no és el meu propòsit 
d’entrar en polèmiques inacabables i inú�
tils, que molt sovint no parteixen de fona�
ments racionals i científics, sinó —encara 
que no ho sembli i tot— de supòsits emo�
cionals i de reaccions de tipus personal. 
Amb tot, potser és convenient d’intentar 
una exposició objectiva de la tasca que 
hom hi ha volgut dur a terme i del que 
el lector de bona fe té dret a trobar-hi i a 
esperar-ne.

La idea de fer un diccionari d'aquesta 
mena va sorgir fa una quinzena d’anys, 
cap al 1965, quan al nostre país —sotmès 
a condicionaments de moltes menes— 
no hi havia cap instrument de treball ade�
quat per als joves universitaris que volien 
endinsar-se en el terreny poc fressat de 
la història de la literatura catalana, ni cap 
obra de consulta adequada per a un gran 
públic. Joaquim Molas, animat per Max 
Cahner, n’esbossà un projecte i, ajudat 
per diversos deixebles, féu un fitxer dels 
articles previstos i n'inicià la redacció. No 
es tractava, com és lògic, de preparar una 
llista completa de tots els qui una vegada 
o altra han escrit o publicat algun llibre 
—o molts llibres— en català, ni de fer

ffilaía.
Constitució, 18-20. Tel. 332 84 08

BARCELONA-14

LES EINES 
DE 

BUTXACA 
o la literatura catalana, 
més enllà,
del cercle dels iniciats

CONTES EXTRAORDINARIS
Jacint Verdaguer
La prosa de mossèn Cinto, narrador 
i folklorista. Presentació i tria de 
Miquel Desclot.

DOTZE POETES CATALANS, I
Carles Riba, Joan Sa/vat-Papasseit, Joan 
Maragall, Guerau de Liost, Josep Carner, 
Agustí Bartra, Joan Vinyoli, Joan Bros�
sa, Pere Quart, Màrius Torres, J. V. Foix, 
Vicent Andrés i Estellés.

GATADES
Frederic Soler
El teatre directe, popular, de "Serafí 
Pitarra", presentat per Xavier Fà�
bregas.

AIGUA AVALL
Josep M. Folch i Torres
La novel·la modernista de Folch i 
Torres (editada l’any 1907), prolo�
gada per Jordi Castellanos.

BARCELONA-6. Aribau, 228
VALENCIA. Tomàs Sanz, 45
ALACANT. Rio Turia, 2
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una bibliografia de tipus local, sinó de 
seleccionar els escriptors d'un cert relleu 
de tots els Països Catalans, tant si escri�
vien en català com en llatí, en castellà 
o en altres idiomes (fins al comen�
çament del segle XIX) i els autors 
actuals més importants o més «promete�
dors». D’altra banda, i a imitació d'obres 
semblants fetes a d'altres països, hom 
preveia «veus de conjunt sobre fets gene�
rals» (d’enquadrament, d'organització de 
la vida literària, de gèneres i subgèneres, 
de mites i temes, de grans autors estran�
gers influents a casa nostra) i «veus so�
bre els conceptes més freqüents de mè�
trica, de retòrica, etc.».

A la majoria de països del món, la con�
fecció d'un diccionari de literatura d’un 
to selectiu i vulgaritzador és francament 
senzilla: es tracta de resumir alguns lli�
bres savis, amb més o menys traça I amb 
més o menys competència. En el nostre 
cas, tanmateix, els problemes eren molt 
més difícils: els llibres savis existien, 
però no abastaven totes les èpoques, ni 
eren sempre prou exactes ni prou posats 
al dia. Això va obligar d'entrada a una 
feina prèvia de selecció de material, de 
valoració de temes, de recerca a nivells 
molt diversos, i va tenir com a conse�
qüència que molts dels articles que s'ana�
ven redactant per al futur DLC, dins la 
seva modèstia, partien de visions noves 
i utilitzaven sovint documentació inèdita 
o oblidada.

Quan començà la preparació de la GEC, 
feta inicialment per la mateixa editorial 
que promovia el DLC, els buidatges del 
Diccionari passaren íntegrament a l’Enci�
clopèdia, i hi passaren fins i tot els arti�
cles ja redactats i els col·laboradors. Això 
ocasionà, a poc a poc, una certa paralit�
zació de la feina del DLC i cap al 1971 
Joaquim Molas no pogué continuar treba�
llant-hi. Malgrat tot, Edicions 62 féu els 
possibles per tirar l'obra endavant i du�
rant uns quants anys en continuà la redac�
ció, fins que hom arribà a la conclusió 
que no hi havia manera d’omplir ràpida�
ment els buits que encara hi havia.

El 1977, un cop enllestida la redacció de la 
GEC, el petit equip que, d’alguna manera, 
n'havia assegurat durant els darrers anys 
la secció de literatura catalana, format 
per Albert Manent, Margalida Tomàs i el 
qui signa aquestes ratlles, ens compro�
metérem a mirar de desenrocar el DLC a 
fi que tota la feina i tots els esforços 
que hom hi havia esmerçat no fossin inú�
tils. La tasca que tinguérem al davant no 
era gens fàcil: calia revisar tots els arti�
cles —alguns dels quals ja havien estat 
redactats originàriament per nosaltres—, 
repassar i completar els buidatges —de- 
passats cronològicament i en alguns casos 
perduts durant la llarga història del DLC— 
i mirar de redactar dotzenes d'articles im�
prescindibles encara pendents. Es tracta�
va, d'altra banda, d'una tasca contra re�
llotge perquè l'editorial no volia esperar 

gaire i finalment decidí que la data de 
publicació havia d’ésser el desembre de 
1979. Així i tot, poguérem dur-la a terme, 
amb l'ajuda inapreciable d'una bona colla 
de col·laboradors, molts dels quals ja ha�
vien intervingut en la primera etapa. Tot 
i que el meu nom figura a la coberta com 
a director del DLC de 1977 a 1979, haig 
de fer constar que res no hauria estat 
possible sense aquests col·laboradors i 
sense els redactors Margalida Tomàs i Al�
bert Manent, que es feren responsables 
sobretot dels segles XIX i XX, en els 
quals jo no em considero especialista, al�
menys d'una manera global.

Som ben conscients —com ja deixava ben 
clar el pròleg del DLC— que, malgrat tot 
el nostre interès i malgrat els centenars 
d'hores que hi hem dedicat, el DLC no és 
una obra definitiva i perfecta. Pretendre-ho 
fóra tan injust i tan poca-solta com pre�
tendre, a l'inrevés, que no aporta res de 
nou. Estem convençuts que farà un bon 
servei, tal com prevèiem en iniciar-lo, als 
estudiants i als estudiosos i al públic in�
teressat a posseir un llibre de consulta 
que li pugui resoldre dubtes i el pugui 
endinsar en el món de la literatura cata�
lana en tots els seus aspectes. I creiem 
sincerament que aquest objectiu mereixia 
l'esforç que tant l'editorial com els nos�
tres col·laboradors han realitzat. Cal espe�
rar que en un termini no gaire llunyà serà 
possible de dur-ne a terme una segona 
edició en la qual, amb més calma, podrem 

Memòries PereBosch-Gi

Col·lecció "Biografies i memòries" 4, 360 pàgs.

Pere Bosch-Gimpera (1891-1974), rector de la Universitat 
de Barcelona (1933-1939) i conseller de Justícia de la 
Generalitat, fou una de les grans figures intel·lectuals del 
nostre segle, no sols com a arqueòleg i prehistoriador 
prestigiós, sinó també com a veritable organitzador 
cultural, intervenint decisivament en el procés de 
redreçament de la cultura científica i humanística a 
Catalunya.

Altres obres de l'autor publicades per Edicions 62: 

La universitat i Catalunya. Col·lecció "Llibres 
a l'abast" 97, 144 pàgs.

Espanya. Col·lecció "Antologia Catalana" 
91, 88 pàgs.

De venda a totes les llibreries
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compensar desequilibris, esmenar els er�
rors grans o petits que sempre s'esmu�
nyen en obres d'aquesta mena i completar 
buits. Per a aquesta feina, no cal dir-ho, 
demanem ja des d'ara la col·laboració de 
tots els especialistes i de tots els afec�
cionats a la literatura catalana.

EL PRIMER COL·LOQUI D’ESTUDIS 
CATALANS A AMÈRICA DEL NORD

Del 30 de març a 1'1 d'abril de 1978 se 
celebrà a Urbana-Champaign, a la Universi�
tat d’IIIïnois, el Primer Col·loqui d’Estudis 
Catalans a Nord-Amèrica, al qual assisti�
ren un centenar d’investigadors. Les actes 
d'aquest col·loqui, sobre el qual «Serra 
d'Or» ja publicà una extensa crònica,4 han 
aparegut el 1979 a la «Biblioteca Abat Òli�
ba» (Publicacions de l’Abadia de Montser�
rat), on no fa gaire les havien precedides 
les actes del IV Col·loqui de Llengua i Li�
teratura Catalanes celebrat a Basilea. 
Aquestes actes, titulades Estudis de llen�
gua, literatura i cultura catalanes, conte�
nen vint treballs en català, en anglès o 
en castellà. Cal remarcar les tres confe�
rències plenàries d'Antoni M. Badia i Mar- 
garit [L'estat present de les investiga�
cions sobre la llengua catalana, comple�
ment del seu llibre anterior La llengua a 
la «Biblioteca Serra d'Or»), de Josep Roca- 
Pons [La projecció exterior de la cultura 
catalana] i d’Albert Porqueras-Mayo i J. L. 
Laurenti [La col·lecció lul·liana a la Univer�
sitat d'Illinois, segles XV-XVII). Les onze 
comunicacions referents a literatura s’ocu�
pen d'aspectes de Ramon Llull (M. Salta- 
relli, M. Duran, J. Dagenais, C. E. Polit), 
d’Ausiàs March (J. W. Marchand, K. 
McNerney), de Francesc Moner (P. Coccoz- 
zella, per al meu gust la millor contribu�
ció del volum), de Narcís Oller (J. Gila�
bert), de Miquel dels Sants Oliver (J. V. 
Solanas), de Pedrolo (J. Martí-Olivella), 
de Maria-Aurèlia Capmany (L. T. Valdivie�
so), de Vicent Andrés Estellés i de Ga�
briel Ferrater (D. H. Rosenthal). Assenya�
lem encara que Judith Berg Sobré fa un 
treball d’història de l'art on relaciona Ei- 
ximenis, Isabel de Villena I diverses ¡I- 
lustracions del segle XV.

DUES MISCEL·LÀNIES D’HOMENATGE

En darrer lloc —last but not least, corri 
diuen els anglesos—, cal posar en relleu 
l'aparició de dos volums de miscel·lànies 
d'homenatge a estudiosos de la nostra 
cultura ben coneguts, Francesc de B. Moll 
i R. Aramon i Serra.

Francesc de B. Moll, l’home del Diccio�
nari català-valencià-balear, complí setanta- 
cinc anys el 10 d'octubre de 1978. Per 
això, des de «Randa» vam considerar 
oportú de retre-li un homenatge públic i 
vam convidar lingüistes i historiadors de 
la literatura dels Països Catalans a con�
tribuir-hi amb treballs més aviat curts i

4. Carme Re y i Gr a n g é  - Jaume Ma r t í-Oi.iv e i.l a , 
i Col·loquí d’estudis catalans a Nord-Amèrica, 
«Serra d’Or», setembre 1978, pàgs. 33-35.

Ramon Aramon i Francesc de B. Moll, dos grans servidors de la nostra llengua
i de la nostra cultura, en homenatge als quals han estat publicades sengles miscellanies.

referents d'una manera o altra a les Illes 
Balears. El resultat ha estat realment ex�
cel·lent. El primer volum de ['Homenatge 
a Francesc de B. Moll (Barcelona, Curial, 
1979; «Randa», 9) consta de vint apor�
tacions, algunes de les quals es referei�
xen a temes específicament literaris: 
Jaume Riera i Sans tracta de l'autor de 
la Doctrina moral tradicionalment atribuï�
da al mallorquí en Pacs, que Jordi Rubió 
identificà amb Nicolau de Pacs; Riera pen�
sa, amb bons arguments, que Nicolau de 
Pacs no té res a veure amb aquesta Doc�
trina, que és més aviat una obra anò�
nima o pseudo-epigràfica.5 Josep Romeu 
i Figueras, en canvi, identifica Francesc 
d’Olesa, poeta mallorquí del segle XVI, 
com a autor molt versemblant de la Re- 
prehsentacló de la Mort anònima contin�
guda al manuscrit 1.139 de la Biblioteca 
de Catalunya.6 Carme Simó estudia la Re�
lació de curiositats, de Tomàs Amorós, 
ciutadà del segle XVIII.7 Joan Mas i Vives 
dóna una sèrie de notes sobre el teatre 
a Mallorca a l’època romàntica, encetant 
una temàtica que aquests darrers anys 
ha estudiat en profunditat. Margalida To�
màs esbossa una primera visió de con�
junt sobre el poeta pollencí Ramon Picó 
i Campamar. Damià Pons sintetitza amb 
traça —a partir de llargues recerques que 
culminaran en una obra extensa— el na�
cionalisme, l'acció cultural i la producció 
literària a Mallorca entre 1917 i 1931. Mi�

5. Jaume Riera mateix avançà les conclusions 
d'aquest estudi al DLC.
6. No em fou encara possible de tenir en comp-
te aquest treball de Josep Romeu en revisar l’ar-
ticle sobre Francesc d’Olesa del DLC, però vaig 
poder-lo utilitzar a darrera hora —amb la sim-
ple modificació d’una ratlla— a l'article Dansa 
de la Mort, tot i que per dificultats tècniques 
no hi vaig poder incloure la citació bibliogràfica 
corresponent.
7. Aquest treball de Carme Simó fou igualment 
tingut en compte en revisar l’article sobre To-
màs Amorós del DLC.

quel Gayà publica unes quantes cartes 
més entre Miquel Ferrà i Marla-Antònia 
Salvà, ben interessants per a conèixer 
llur positura davant la República i la guer�
ra civil.8 El qui signa aquestes ratlles des�
criu una sèrie de fullets clandestins titu�
lats «Confidencials», editats a la primera 
postguerra per mossèn Francesc Sureda 
Blanes. Isidor Marí publica la versió «en 
brut» del romanç eivissenc En Rodriguet, 
que mossèn Macabich ens havia volgut 
fer creure que no havia arranjat gens.

Molt més ambiciosa és la Miscel·lània 
Aramon i Serra, empresa amb motiu dels 
setanta anys de l’il·lustre secretari de 
l’Institut d’Estudis Catalans per un grup 
d'antics deixebles: Antoni M. Badia i Mar- 
garit, Max Cahner, Jordi Carbonell, Ger�
mà Colon, Antoni Comas, Joaquim Molas, 
Anscari M. Mundó i el qui signa aquestes 
ratlles. El primer volum, de més de sis- 
centes pàgines, ha sortit finalment el 1980 
(amb data de 1979), com a represa dels 
antics «Estudis Universitaris Catalans» 
(Barcelona, Curial). A més d’un extens 
pròleg que glossa la personalitat de 
R. Aramon i Serra en els seus múltiples 
aspectes, conté un bon nombre de tre�
balls en diverses llengües europees sobre 
llengua o literatura catalanes o occitanes, 
als quals s’han afegit d’altres temes col- 
laterals. Em limitaré a indicar els que 
tenen una relació més estreta amb la 
nostra literatura. Maurice Aubry estudia 
les relacions —o més aviat les concor�
dances— entre el dolce stil nuovo i el 
Llibre d'Amic e Amat de Ramon Llull. Ru- 
dolf Brummer s’ocupa d’una versió italia�
na del Fèlix lul·lià (manuscrits de Venè- 

8. Ni aquestes cartes ni les que ja havia pu-
blicat Miquel Gayà al primer volum de «Ran-
da» no mereixen el to despectiu amb què tracta 
aquestes darreres en una ressenya apressada un 
prestigiós crític britànic.
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cía i de Munic). Miquel Dolç descriu i 
interpreta amb agudesa un exemplar de 
les Poesies (1907) de Costa i Llobera, 
amb correccions autògrafes de l'autor, 
destinades a una reedició frustrada de 
les seves obres. Xavier Fàbregas dóna 
algunes Notes introductòries a les traduc�
cions catalanes de Shakespeare. Josep 
Fontana i Lázaro recull i interpreta dades 
sobre Repressió ideològica i censura en 
la dècada de 1823-1833. Wilhelm Giese, 
continuant treballs anteriors, tracta de les 
armes dels àrabs i els turcs als textos 
catalans dels segles Xlll-XV. Joseph Gul- 
soy resumeix l'obra filològica de l’erudit 
rossellonès Julià Bernat Alart. Helmut 
Hatzfeld torna a plantejar el problema del 
Llibre d'Amic e Amat com a possible 
precedent del misticisme espanyol del 
Siglo de Oro. Albert G. Hauf publica el 
De triplici statu mundi de Francesc Eixi- 
menis, inèdit fins ara, i insisteix en la 
seva autenticitat, negada per Martí de 
Barcelona i per Tomàs Carreras i Artau. 
Horst Hina fa algunes consideracions 
«sobre el estatuto literario del catalán en 
el Romanticismo», que no resulten gaire 
convincents.’ Hans Juretschke parla de 
«La Abeja» de Bergnes de las Casas o 
aspectos del germanismo catalán hacia 
mediados del siglo XIX. Giulia Lanciani 

9. Assenyalem de passada que Horst Hina ha 
publicat recentment un extens volum sobre Kas- 
tilien und Katalonien in der Kulturdiskussion 
1714-1939 (Tübingen, 1978).

analitza amb finor alguns aspectes de la 
poesia de Salvador Espriu, «de Les can�
çons d'Ariadna a Setmana Santa». Fer�
nando Lázaro Carreter analitza alguns dels 
problemes suscitats pel Misteri d’Eix i 
arriba a conclusions que caldrà tenir ben 
en compte.9 10 11 Derek W. Lomax fa algunes 
consideracions sobre la Història del sant 
lladre atribuïda a Pere Pasqual, sense en�
trar en el seu problema més difícil, la 
qüestió de l'autor. Constantin Marinesco, 
que ha dedicat tants anys a l'estudi de 
Tirant lo Blanc, ens dóna alguns nous re�
sultats de les seves recerques, que cal 
llegir amb respecte, bé que no sempre 
resultin prou fonamentats (la qüestió dels 
dos autors, per exemple, em sembla re�
solta d'una manera absolutament simplis�
ta a favor d’un autor únic, Joanot Marto�
rell). El qui signa aquestes ratlles descriu 
un projecte d’associació d'intel·lectuals 
catòlics (1936), a partir de documentació 
fornida per Maurici Serrahima." Josep 
Navarro comenta la interpretació del Ti�
rant feta per Mario Vargas Llosa. Jaume 
Pòrtulas es refereix a alguns aspectes de 

10. D'un to molt diferent és el treball, molt 
mediocre des d'un punt de vista literari, de 
Gonzalo Gir o n è s , Lo s orígenes del Misterio de 
Elche, «Marian Library Studies», A new Series, 
volume 9 (1977 [1979]), 21-188.
11. Em sap greu que Maurici Serrahima ja no 
haurà pogut veure aquest article, del qual m’en-
vià amb generosa espontaneïtat el material. Men-
trestant, ell mateix es referí a l'Associació Ra-
mon Llull a les Memòries de la guerra i de l’e- 
xili, I (Barcelona, 1978), 34-35, 74-75, 87, 91-92 
i 97.

les versions dels tràgics grecs de Carles 
Riba. David Romano raona l’existència 
d'una versió catalana perduda del De mu- 
lieribus claris de Boccaccio. Giuseppe
E. Sansone fa alguns comentaris al mar�
ge de les Elegies de Carles Riba. Brigitte 
Schlieben-Lange cerca les «Intentionser- 
klarungen» de les quatre grans Cròniques. 
Josep M. Solà-Solé replanteja les rela�
cions entre el Tirant i el Quijote. Giusep�
pe Tavani analitza minuciosament les es�
tructures estròfiques i mètriques d'An- 
dreu Febrer. Josep Vergés estudia Dos in�
tents d'aproximació al ritme de les Odes 
d’Horaci, de Costa i Llobera i Josep 
M. Llovera. Curt J. Wittlin assenyala al�
guns exemples de semicorreccions en tra�
duccions medievals, trets —entre d'al�
tres— de la traducció catalana de Brunet- 
to Latini feta per Guillem de Copons i de 
la traducció anònima de les Històries ro�
manes de Titus Livi. Acaba el volum 
—que, com hom pot veure, ha estat com-, 
post per orde alfabètic d’autors— un 
substanciós estudi d'Alan Yates sobre 
L'escanyapobres de Narcís Oller.

Esperem que aviat podran sortir el segon 
i el tercer volum, tant de la Miscel·lània 
Moll com de la Miscel·lània Aramon, i que 
enguany podrà aparèixer també una Mis�
cel·lània Josep M. de Casacuberta, prepa�
rada per l'Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

L’homeilaterra
Una nova sèrie per a petits i grans, 
segons els guions de la Televisió, 
magnificament il·lustrada a tot 
color. Aviat en seguiran d’altres 
volums.

El món del jaguar
per Félix Rodríguez de la Fuente
96 pp. 600ptes.

El món del llop
per Félix Rodríguez de la Fuente
96 pp. 600 ptes.

La cabra muntesa
per Félix

Rodríguez de la Fuente
96pp. ÓOOptes.

Publicacions 
de 1 Abadia 
de Montserrat

cérvols
per Félix Rodríguez de la Fuente
96 pp. 600 ptes.
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