
significa de moment brillant, arreu reco
negut, de la cultura del país, però queda 
clar que és «anacrònic», que entra dins 
els «estils literaris superats». L’adequació 
plena a la fórmula de Comas •—i al «dog
ma» d’A. Pera— no venia sinó d’alguns 
«nous valors» que acabaven d’incorporar- 
se al món literari, precisament lligats a la 
Universitat. Eren els de l’Antologia poè
tica universitària de 1949 i, sobretot, Jor
di Cots, autor del breu recull Fidelitat 
(1949), una veritable fita de la lírica d’a- 
quells anys, a la qual foren ben sensibles 
els joves. A parer de Comas, «Dintre de 
Factual renaixement universitari, [Cots] 
ocupa el primer lloc com a poeta», i ar
gumentava: «Aquí hem arribat al punt 
cabdal, el de la nova orientació de la 
poesia quan els viaranys de l’intel·lectua- 
lisme i de Tavantguarda semblen tornats 
intransitables per a peus novells.» La 
«nova orientació» celebrada del llibre de 
Cots era la de la preeminència d’allò que 
Comas anomenava «sentit d’humanitat» 
(Pera en deia «afaiçonament humà») per 
sobre de qualsevol altre aspecte, en una 
línia els models de la qual anaven de 
Hôlderlin, Rilke i el mateix Riba a l’Es- 
priu del Cementiri de Sinera (1946), del 
qual Comas elogiava «els matisos lírics». 
Tot plegat esbossava una teoria —tan 
modesta com es vulgui— que cal situar 
en correlació amb llibres com el de Jordi 
Cots o els d’Albert Manent (Hoste del 
vent, 1949, i La nostra nit, 1951), és a dir, 
obres de joves que s’afegien a una línia 
iniciada: la de Comas a «Curial» era una 
actitud inserida —malgrat que la reacció 
davant d’«Ariel» sembli contradir-ho—■ en 
la poètica que Castellet i Molas anome
naren de «la voluntat de permanència més 
enllà de la realitat». La poètica en què 
concorren la tradició simbolista i les ne
cessitats d’una política cultural exigida 
pels temps adversos, fixada en la super
vivència de l’essencial, i que defineix el 
període de la postguerra fins a la mort 
de Riba.

DESPRÉS DE «CURIAL»
Posteriorment a l’aventura de «Curial», 
Comas s’hi referí sempre amb un punt 
de complaença i només amb les reserves 
—escasses—• que venien d’una manca de 
maduresa que ell entenia més aviat com 
un nivell insuficient de coneixements ad
quirits. Les raons n’eren que considerava 
«Curial» part integrant, exactament l’ini- 
ci, de la seva trajectòria professional, que 
ell mateix veia com un continuum d’ençà 
que, adolescent, convençut que era man
cat de dots per a la creació literària, 
adreçà les intencions en un principi vers 
la crítica i, «sucumbit» —el mot era seu—• 
al positivisme, acabà dedicant-se a la his
tòria literària i cultural. I també que feia 
de «Curial» una lectura, tant com a ele
ment de la seva història personal (i més 
que com a element d’identitat de promo
ció o fins generacional), com a peça com
ponent d’un curs fatal, el de la història 
cultural catalana de la postguerra.

NOTES SOBRE LA HISTÒRIA 
DEL DEPARTAMENT

DE FILOLOGIA CATALANA DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

per Enric Gallén i Antònia Tayadella

La història de l'ensenyament de la llengua 
i de la literatura catalanes a la Universitat 
de Barcelona i al país en general, en e'l 
període de postguerra, és encara per fer, 
en primer lloc per la llarga durada de 
l'etapa franquista i, també, per les grans 
dificultats que sorgeixen a l’hora d'aplegar 
de manera sistemàtica i exhaustiva els ma
terials necessaris. En aquest context, un 
dels elements a tenir en compte gira al 
voltant del Departament de Filologia Cata
lana de la Universitat de Barcelona i del 
seu primer catedràtic, Antoni Comas.

DE LA REPRESA DELS ESTUDIS 
UNIVERSITARIS CATALANS (1942) A LA 
CREACIÓ DE LA CÀTEDRA DE LLENGUA 
1 LITERATURA CATALANES (1965)

Les dificultats de la represa cultural en les 
circumstàncies anòmales de la immediata 
postguerra no impediren que —com explica 
Serrahima a les seves memòries—, el 1942, 
es reorganitzessin els Estudis Universitaris 
Catalans en el marc en què clandestina
ment es movia l’Institut d'Estudis Catalans. 
Com és sabut, Ramon Aramon es va fer

La lliçó —que es mostrà pertinent en el 
moment en què era estudiant universi
tari— de rigor, fidelitat i continuïtat apre
sa de Riba i d’Espriu justificava aquella 
imatge d’integrador, d’eclèctic, amb què 
a Comas li plaia de presentar-se, i amb 
què sostenia una dedicació fixada en l’ob- 
jectiu d’un projecte de reconstrucció que 
identificava, que continuava identificant 
—en l’aspecte de la planificació cultural 
i més i tot—, amb el Noucentisme. La 
imatge d’integrador, de fet, cobria uns 
propòsits i una actitud professional inva
riables, que mai no va sentir necessitat de 
qüestionar-se. I que van donar uns fruits 
valuosos, sobretot l’exercici de la investi
gació des dels pressupòsits del positivisme 
clàssic. — JOSEP M. DOMINGO CLUA. 

càrrec dels cursos de llengua i Jordi Rubió 
dels de literatura.
Més endavant, des de finals de la dècada 
dels 40, professors d'un prestigi intel·lec
tual reconegut, com Martí de Riquer o An
toni M. Badia i Margarit, els introduïren 
subreptíciament a la facultat de lletres de 
la Universitat de Barcelona: en aquest mo
ment es tractava d’una actitud personal 
i d’una opció professional dels professors 
esmentats i no, òbviament, d’una platafor
ma institucionalitzada, oficial.
Podem considerar que als darrers anys 50 
i als primers 60 s'inicia una nova etapa 
històrica que, entre altres coses, es carac
teritza per uns intents —materialitzats al 
capdavall— d'organitzar d’una manera més 
ambiciosa, encara que privadament, la 
cultura catalana. Al nivell universitari, ¡’en
senyament de la llengua catalana va pre
nent més volada; és en aquest moment, i 
concretament a partir del curs 1960-61, que, 
a la secció de romàniques de 'la Universitat 
de Barcelona, Antoni Comas comença unes 
classes de llengua catalana que tindran 
continuïtat en els cursos posteriors.

LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA DE 
LLENGUA l LITERATURA CATALANES 
I EL PLA MALUQUER

L'any 1965 es crea, finalment, la primera 
càtedra de Llengua i Literatura Catalanes, 
que va ser guanyada per Antoni Comas, 
format sota el mestratge de Jordi Rubió 
i de Martí de Riquer. Els inicis de la càte
dra van ser dificultosos, donada la migra- 
desa de recursos de què disposava. Els 
primers col·laboradors d’Antoni Comas hi 
van ser Elvira Silvestre, Amadeu J. Sobera
nas, Josep Miquel Sobré i Joan Solà. Val 
a dir que la càtedra, i sobretot el Depar
tament de Filologia Catalana creat l’any 
1967, no va assolir una realització concreta 
fins al pla Maluquer (1969).
En efecte, el pla Maluquer va afavorir el 
desenvolupament normal del departament 
que dirigia Antoni Comas pel que fa a la



BBLIOTECA
SERRA DOR

Antoni M. Badia i
Margarit

La formació 
deia llengua 
catalana

El rector de la Universitat de 
Barcelona —que ja havia 
publicat a la mateixa 
col·lecció La llengua i 
Ciència i passió dins la 
cultura catalana— es 
proposa d’analitzar a fons la 
qüestió dels orígens del 
català, que han donat lloc a 
la formació de dos grups de 
dialectes clarament 
diferenciats (l’oriental i 
l’occidental), divisió 
explicada a través de la 
història i per diversos 
fenòmens de tipus lingüístic. 
L’obra és il·lustrada amb un 
bon nombre de mapes que 
en faciliten la comprensió.

Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat 

formació de professionals en filologia cata
lana, docents i investigadors. Així, d’entra- 
da, dues assignatures (tipus A) —Llengua 
catalana i Literatura i Cultura catalanes— 
van passar a ser matèries optatives dels 
cursos comuns i, a més, la càtedra va aug
mentar el nombre d assignatures (tipus B) 
d'especialitat: Antoni Comas es va encar
regar de les dues assignatures de literatura 
(una de medieval i una altra de moderna 
i contemporània); Joan Solà va professar 
Llengua Catalana-ll (sintaxi), mentre que 
Antoni M. Badia i Amadeu J. Soberanas es 
van intercanviar les classes de Filologia 
Catalana i de Gramàtica Històrica Catalana. 
EI doctor Badia en aquells moments era 
titular de la càtedra de Gramàtica Històrica 
Espanyola i cap del departament de Llen
gua Espanyola, al qual hom manllevava 
també Joan Veny perquè es fes càrrec de 
dialectologia catalana. A més a més, men
tre va funcionar el pla Maluquer, el depar
tament, com els altres de 'la facultat, orga
nitzava cada any cursos monogràfics (ti
pus C), que eren assimilables a cursos de 
doctorat i que permeteren la incorporació, 
esporàdica en alguns casos, d’investigadors 
de la cultura catalana com Gabriel Ferrater 
(«Carner i la seva escola», 71-72), Rosalia 
Guilleumas («Llibre d’Amic e Amat», 71- 
72), Josep Massot i Muntaner («El roman
cer tradicional», 71-72; «Teatre català an
tic», 72-73), Miquel Coll i Alentorn («Crò
niques» i «Historiografia catalana») o Enric 
Moreu-Rey («Toponímia 1 antroponímia»), 
entre altres.
Va ser amb la implantació del pla Maluquer 
que el departament va aconseguir un mí
nim desenvolupament, no mancat de difi
cultats de tot ordre, que n'ofereix una 
imatge certament combativa, avalada per 
la col·laboració dels estudiants en l'orga- 
nització de tasques diverses (campanya de 
les càtedres d’institut, conjuntament amb 
el departament afí de l’Autònoma, 1971-72; 
sol·licitud, adreçada a Frederic Rahola, ales
hores president del gremi d'editors, de lli
bres gratuïts de les editorials catalanes 
per al departament, 1972-73), o en l'assis- 
tència a llargues i a vegades tenses assem
blees departamentals, la qual cosa contras
tava amb la situació de no participació dels 
estudiants en aquests nivells a la majoria 
dels altres departaments de la facultat.
La primera promoció de llicenciats en filo
logia catalana per totes dues universitats 
—l'Autònoma havia estat creada el 1968— 
va sortir l’any 1973, tot i que en anys an
teriors a la Universitat de Barcelona s’ha
vien llicenciat en filologia romànica estu
diants que havien cursat assignatures de 
català a especialitat.

DEL PLA SUAREZ A LA SITUACIÓ ACTUAL 

L’arribada, feta per imposició ministerial, 
del pla Suarez (1974) semblava, inicial
ment, que havia de capgirar la situació de 
normalitat assolida fins aquell moment en 
l'ensenyament de la llengua i de la lite
ratura catalanes a la universitat. El des- 
membrament de l'antiga Facultat de Filo
sofia i Lletres, entre altres coses, així ho 
feia témer. Però el departament, després 
de rumors apareguts fins i tot a la premsa 
sobre la seva possible desaparició, para
doxalment en sortí potenciat: el cas és 
que, al curs 1976-77, i coincidint amb Cen
trada en funcionament del segon cicle del 
pla Suarez, va passar a constituir-se en 
secció que englobava els dos departaments 

actualment existents: el de Llengua i el de 
Literatura i Cultura Catalanes, amb amplia
ció d'assignatures —que cobreixen els as
pectes tant diacrònics com sincrònics de 
la llengua i tota la història de la literatura— 
i amb increment del nombre de professors, 
amb la qual cosa es possibilitava la pre
sència dels estudis de llengua i literatura 
catalanes com a optatius als cursos co
muns i amb un ventall teòric de màxima 
especialització als últims cursos. Des de 
fa dos anys, a més, amb l’arribada d'un 
nou pla d’estudis —encara no oficialitzat—, 
l’ensenyament de la literatura catalana és 
obligatori per a tots els estudiants de pri
mer curs de filologia, com ho és la lite
ratura espanyola.

LA «BIBLIOTECA TORRES AMAT»

El 1971, amb l’edició d’un inèdit de Fran
cesc Tagell (1740), el departament de filo
logia catalana va iniciar la «Biblioteca Tor
res Amat», de la qual ha aparegut fa poc 
ei volum 11, Successos de Barcelona (1822- 
1835). (Hi ha en premsa l’edició de Lo lli
bre de les dones d’Eiximenis, vol. 9-10.) 
L'objectiu inicial d’aquesta col·lecció, direc
tament vinculada als interessos de la cà
tedra, era la publicació de textos inèdits 
i/o estudis dels segles XV1-XVIII. Els dos 
primers volums van ser editats per Ariel 
i, a partir del tercer, se’n va normalitzar 
el format i la col·lecció va passar a ser 
editada per Curial Edicions Catalanes. Al 
segon volum s’hi fa constar, com a con
sell editorial, els noms de Joan Alegret, 
Miquel Coll i Alentorn, Antoni Comas, Ama
deu J. Soberanas i Joan Solà —tots ells 
professors del departament en aquell mo
ment—; aquest consell editorial, però, no 
apareix en cap altre número. D'altra ban
da, alguns dels volums són resultat de la 
col·laboració ■—si més no econòmica— de'l 
departament amb altres institucions o en
titats del país o de fora: així, el Llibre de 
Job (vol. 3) és l’edició conjunta del XV Pre
mi Enric de Larratea de l’Institut d’Estudis 
Catalans; L’èpica de la realitat (vol. 5) va 
ser subvencionada en part pel Horace H. 
Rackham School of Gradúate Studies, de 
la Universitat de Michigan; La gènesi 
de «L'Atlàntida» (vol. 8) ho va ser per la 
Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona i l’edició dels Successos de Bar
celona (1822-1835) (vol. 11) va ser possi
ble gràcies a la col·laboració de ‘la Fundació 
Jaume Bofill.
La «Torres Amat» presenta un clar predo
mini de les edicions de textos —vol. 1 en 
vers; vols. 3, 4, 6 i 11 en prosa— per sobre 
dels estudis —vols. 2, 5 i 7. Les edicions 
sempre van precedides d’un pròleg i acom
panyades, sovint, d'un glossari. El vol. 8, 
La gènesi de «L’Atlàntida», combina l’es- 
tudi amb l’edició de manuscrits verdague- 
rians. Ara bé, no sempre es tracta de l’edi
ció de textos clarament literaris, ni, de 
manera sistemàtica, les obres pertanyen 
al període XVI-XVIII. Així, per exemple, al 
costat de l’edició de la fíelació de la mort 
de Climent XII i de ¡'elecció de Benet XIV 
(1740), poema descriptiu de Francesc Ta
gell, canonge barceloní de la primera mei
tat del segle XVIII, en trobem d’altres d’in
terès fonamentalment històric, com és el 
cas de les Memòries d'un pagès del se
gle XVIII, escrites per Sebastià Casanovas, 
un pagès de l'Alt Empordà que sabia de 
lletra, i que ofereixen informació sobre el 
món camperol de l’època, o dels Succes
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sos de Barcelona (1822-1835), manuscrit 
anònim redactat per un ciutadà barceloní, 
probablement menestral i liberal, que té 
com a tema fonamental l'actitud bel·ligerant 
de l'autor contra els absolutistes. D'altres 
volums, encara, incideixen en altres aspec
tes culturals, en sentit ampli: seria el cas 
del Llibre de Job, edició d’una traducció del 
llibre més difícil de la Bíblia, feta per Je
roni Conques, valencià processat per la 
Inquisició en un moment en què aquesta 
perseguia la introducció i la difusió de 
i’erasmisme a la península; o del Libre del 
còch, un dels tractats de cuina més antics 
de la península ibèrica, publicat a Barce
lona el 1520. Pel que fa als estudis, n’hi 
ha sobre algun aspecte del segle XX —Jau
me Tur, Maragall i Goethe. Les traduccions 
del Faust—, de l'Edat Mitjana —Josep Mi
quel Sobré, L’èpica de la realitat—, del se
gle XIX —Maria Condeminas, La gènesi de 
«L'Atlàntida», obra publicada, però, amb 
motiu del centenari. 0 el cas ben insòlit 
del volum 7: Jaume Vallcorba i Rocosa, 
Els verbs ésser i estar en català. La «Bi
blioteca Torres Amat», que mostra un inte
rès per la literatura i, sobretot, per la 
història natural, és, per ara, l’única col·lec
ció dedicada de manera preferent a l’edició 
de textos i estudis d’obres pertanyents a 
¡’anomenada decadència.

ALTRES ACTIVITATS
Des dels seus inicis, la càtedra va poten
ciar una sèrie d’activitats que pretenien 
subratllar la inserció i la projecció del de
partament en la societat catalana. Un punt 
destacat en aquesta trajectòria va ser la 
publicació, juntament amb l’Institut d’Estu
dis Hel·lènics, d’un volum d’homenatge a 
Carles Riba (In Memoriam Carles Riba 
[1959-1969], 1973), sorgit arran de l'home- 
natge pòstum que se 'li havia tributat amb 
motiu del desè aniversari del seu traspàs 
(1969). Al costat de Carles Riba, Salvador 
Espriu va ser sempre un dels mestres més 
considerats per Antoni Comas, tant des del 
punt de vista intel·lectual com moral. No 
ha d’estranyar, doncs, que a partir de 1970 
Antoni Comas proposés cada any Salvador 
Espriu com a aspirant al Premi Nobel de 
Literatura, iniciativa a la qual s’afegiren 
diverses institucions culturals, com l’Anglo- 
Catalan Society o l'Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana.
També representa un punt de contacte amb 
el traductor de (’Odissea l’anomenada Aula 
Carles Riba, creada el dia 11 de maig de 
1976, essent rector Fabià Estapé, i promo
guda pels departaments de Filologia Cata
lana i de Filologia Grega. Estava i està des
tinada a l'estudi de 'la literatura catalana 
i del seu entorn cultural i social, d'una 
banda, i a l'estudi de la tradició clàssica 
als Països Catalans, de l'altra.
La finalitat específicament acadèmica del 
departament ha estat complementada amb 
la realització d’activitats com és ara con
ferències, lectures poètiques, cursets, etc., 
que atenien els suggeriments insistents 
dels alumnes per tal de tenir un coneixe
ment d’aspectes que, sovint, per la migra- 
desa d’un determinat pla d’estudis, no es 
podien professar com a matèria. Així re
cordem els cursets impartits el curs 1965- 
1966 i posteriors per Gabriel Ferrater, de 
crítica literària sobre alguns autors cata
lans (Nabí de Carner, Foix, Riba, Pla, Ruyra 
o Solitud de Víctor Català); o, el curs 1971- 
1972, els de Joan-Lluís Marfany sobre Mo-

Febrer 1964, a Puig-reig.Antoni Comas amb un grup de professors i d’estudiants del Departament.

1967. Al seu despatx del Departament, amb Amadeu Soberanas.
dernisme, el de Joan Alegret sobre lite
ratura catalana de postguerra, el de Fran
cesc de B. Moll sobre dialectologia insular 
o els diversos de Francesc Vallverdú sobre 
sociolingüística, etc.
També les lectures, generalment poètiques, 
han sovintejat al departament. Podem re
cordar, per exemple, les organitzades 
aquest darrer curs 1980-81, que han comp
tat amb la participació directa de Joan 
Brossa, J. V. Foix i Pere Quart i amb lec
tures de textos de Salvador Espriu, Marià 
Manent i Joan Vinyoli.

A TALL DE CLOENDA
L’antic departament de Filologia Catalana, 
avui secció, per definició ha estat —i 
està— vinculat al país i supeditat al con
text polític d’un moment donat. La fesomia 
interna i l’externa han anat canviant al 
llarg dels anys d'existència: la mort del 
general Franco —que semblava que havia 
de comportar la fi de la persecució de 'la 
cultura catalana— I la creació de llocs de 
treball per als llicenciats en filologia cata

lana —càtedres i agregacions de català a 
l'ensenyament mitjà (1979)—, juntament 
amb l'alt índex d'atur en altres especiali
tats o una sèrie de normes vigents a la 
facultat que permeten l'entrada d’alumnes 
de segona llicenciatura a quart de carrera, 
han anat configurant una secció cada ve
gada més massificada, complexa i contra
dictòria, que tanmateix continua aspirant, 
perquè aquesta és la raó de la seva exis
tència, a la formació de professionals en 
llengua i literatura catalanes.

•ENRIC GALLÉN i ANTÒNIA TAYADELLA

SALAGASBUt 
galeria dart 

consell de cent, 323 
Barcelona
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