
fetes

eines per a lestucLi i lensenyament 
de la literatura catalana 

per Josep Massol i Muntaner

ESTUDIS CATALANS A ITÀLIA

L'Associazione Italiana di Studi Catalani, 
constituida oficialment el 20 de febrer de 
1978 amb seu a l’lstituto di Filologia Ro-
manza de la Facultat de Lletres de la Uni-
versitat de Roma,1 va celebrar dos en-
contres, abans i tot d’aquesta constitució 
oficial, el 1977 i el 1978. Amb un retard 
degut a motius econòmics i d'ordre pràc-
tic, el 1981 ha aparegut un petit volum 
que recull cinc de les ponències d’aquests 
dos col·loquis, consagrats a fer una revisió 
de l’aportació italiana als estudis catalans 
entre el 1945 i el 1978: // contributo ita-
liano agli studi catalani 1945-1979. Atti dei 
convegni dell'Associazione italiana di studi 
catalani (Cosenza, Lerici, 1981). Els qui 
s’interessen per la literatura llegiran amb 
profit l'erudita contribució de Jordi Carbo-
nell, «Gli studi di lingua e letteratura cata-
lana in Italia (da'l sec. IX alia fine del XVII) 
fra il 1945 e ¡I 1977», que sovint desborda 
aquests límits cronològics i fa útils refe-
rències a treballs anteriors o posteriors. 
Aquesta contribució és complementada per 
una suggestiva visió de Giuseppe Grilli 
sobre «Gli studi di letteratura catalana 
moderna e contemporánea in Italia 1945- 
1978», que ja havia aparegut en català 
(amb algunes addicions) a «Els Marges», 
número 17 (1979, en realitat 1980). Com-
pleten el volum altres treballs de Maria 
Grossmann (estudis sobre la llengua cata-
lana), Francesco Cesare Casula («historio-
grafia política italiana») i Miquel Batllori 
(història moderna i contemporània). Giu-
seppe Grilli ha afegit unes pàgines d'«Ag- 
giornamento bibliográfico», que assenyalen 
alguns treballs de llengua i literatura pu-
blicats el 1979.

L Vegeu J. Pin e l l , Estudis catalans a Itàlia, 
«Serra d'Or», abril de 1980, pàgs. 47-48.

UNA BIBLIOGRAFIA DE LLENGUA
I LITERATURA PER A LES
ILLES BALEARS

La Conselleria d’Educació i Cultura de les 
Illes Balears ha editat, a cura de Miquel 
Pons Bonet i Miquel Vives Madrigal, una 
relativament extensa Guia bibliogràfica de 
llengua i literatura catalanes per a les Illes 
Balears per a l’aplicació del Reial De-
cret 2193/79 de 7 de setembre (Palma de 
Mallorca 1981). És un volum de noranta 
pàgines, que conté una llista bibliogràfica 
seleccionada, més o menys dividida per 
temes, referent a la llengua i a la literatura 
catalanes en tots els seus aspectes. Cal 
confiar que en pròximes edicions —i per 
mitjà de butlletins periòdics, segons que 
em comunica Miquel Pons— podrà ésser 
completada i millorada, sense la urgència 
que ha presidit la redacció d'aquesta pri-
mera.

BIBLIOGRAFIA CAMPANERA
L'Ajuntament de Campos ha tingut la bona 
pensada de donar suport a l'edició d’una 
Bibliografia dels escriptors de Campos 
(1306-1979), preparada per Damià Huguet 
(Campos 1980). L’obra, d'una norantena de 
pàgines, conté llistes de llibres i opuscles, 
de col·laboracions a llibres i revistes espe-
cialitzades, d’obres ciclostilades d'escrip-
tors campaners, de revistes i opuscles 
editats a Campos sobre temes locals, de 
llibres, opuscles i monografies referits a 
Campos i, finalment, d’articles i col·labora-
cions apareguts al «Programa de festes de 
la Mare de Déu d'agost» local (1944-1979). 
Huguet s’ha hagut de limitar a recollir i 
descriure textos impresos, malgrat el seu 
propòsit inicial —molt difícil de dur a la 
pràctica sense un llarg treball— d’assenya-
lar també obres manuscrites. Així i tot, 

al pròleg esmenta els autors campaners 
més importants dels quals coneix manus-
crits. Tant de bo que aquest exemple de 
Damià Huguet i de l’Ajuntament de Cam-
pos fos seguit a la resta de pobles de 
Mallorca!

MANUSCRITS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
Anna Vázquez i Estévez, bibliotecària de 
l’Institut del Teatre de Barcelona, ha re-
dactat el Catàleg de manuscrits de teatre 
en català de l’Institut del Teatre, publicat 
pel Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalu-
nya (Barcelona 1981; Direcció general del 
patrimoni cultural, Servei de biblioteques 
i del patrimoni bibliogràfic, 1/1). Es tracta 
d'un riquíssim fons de 2.351 manuscrits, 
que van del segle XVII al segle XX, pro-
cedent fonamentalment de la col·lecció 
Sedó, enriquida amb noves adquisicions, 
com l'Arxiu d’Adrià Gual, l'Arxiu de Josep 
Santpere i altres. El catàleg, molt sumari, 
ha estat ordenat alfabèticament per autors 
o títois d’obres anònimes, i complementat 
amb índex onomàstic, índex de títols i ín-
dex de primers versos. En conjunt, resul-
tarà un instrument de primer ordre per al 
coneixement del teatre dels Països Cata-
lans durant l'època moderna i l'època con-
temporània.

BIBLIOGRAFIA DE JOAQUIM M. BOVER

El «Bolletí de la Societat Arqueològica Lul- 
liana», de la Ciutat de Mallorca, ha dedicat 
tot un número (vol. XXXVIII, 1981) a la 
memòria de l'il·lustre erudit mallorquí Joa-
quim M. Bover (1810-1865). Un dels arti-
cles més importants d’aquest recull és la 
Bibliografia de Joaquim Maria Bover de 
Rosselló, intent d'aproximació, compilada 
pacientment per Jaume Bover, descendent

[577] 49



EL BALANCI

L'Única 
publicació 
coneguda 

en català de 
Joaquim M. 

Bover.

Lovecraft,
* Lovecraft!

Ad» iïKDUitC

magnifich é exellent senyor, lo senyor

JOSEPH NICOLAU DE AZARA.

Ofèlia Dracs 
autora de “Nou po- 
metes té el pomer”
Col·lecció “El Balancí” 135, 144 pàgs.
Qui és l’Ofèlia Dracs, que amb tanta em-
penta ha irromput al món literari català? 
Una dona jove inconeguda? Oh, tal vega-
da un ésser encara més curiós, polifòr- 
mic...?
Ofèlia Dracs publicà un recull de contes 
eròtics, Nou pometes té el pomer, que fou 
premiat i ja ha arribat a la quarta edició. I 
ara es torna a llançar a la palestra amb 
aquest aplec de contes que invoca el nom 
de l’escriptor Howard Phillips Lovecraft, 
creador d’un món d’angúnies i malsons, 
com a conjurador dels fets més terribles.
“En el bany de maria conformista d’una 
confraria asfàltica, desencisada i colpeja-
da, sona de sobte un crit paorós que en-
congeix l’esperit tot eriçant els pels del cla-
tell. El melic s’encongeix i les bolitxes se’t 
posen per corbata... “Un llibre que t’obri- 
rà l’Única i veritable porta de l’horror al 
qual t’arrossegarà per sempre més!

De venda a totes les llibreries

Edicions 62
Provença, 278, telèfon 216 00 62. Barcelona-8 

i continuador de l'autor de la Biblioteca 
de escritores baleares. N’hi ha un extret 
(de 60 pàgs.), que apareix com el núm. 1 
dels Subsidia de les «Fontes Rerum Baíea- 
rium» de la Biblioteca B. March.
Jaume Bover ha reunit uns tres-cents títols 
del seu avantpassat, que classifica en un 
cert ordre temàtic: aspectes autobiogràfics 
(obres autobiogràfiques, epistolari, ex-li- 
bris, iconografia), els grans temes (bio-
grafies, biobibliografies, bibliografies, his-
tòria i història de la literatura, història de 
la impremta a les Balears, antiguitats, nu-
mismàtica, nobiliaris, informacions de no-
blesa), altres temes (geografia, ciències 
aplicades, medicina; la Ciutat de Mallorca, 
aspectes històrics, artístics, festes, enti-
tats culturals; monografies de llocs i po-
bles), obra poètica (lírica, èpica, religiosa, 
circumstancial), música i crítica musical, 
obres d’altri (edicions, traduccions), obres

Requestas d’amor, cantaba yo un dia, 
Coplas de delit, un temps entonaba ; 
Lavors mos plaers, ab plaers unia 
Del angel hermós, per qui yo vivia 
Que dins l’Almudayna, Malorcba gordaba.

Ya no tornarà ¡0 cruel recórt!
Temps de goig y ditxa, y de gran ventura; 
Ya mon sperít, no te mes conort 
Que plorar ab plani, y sperar la mort 
Sens altra consol, que amargua trislura.

Mon accent no pot, en tals occasions 
Tremetra al itigeni, de bona memòria, 
De Az a r a  lo gran , lloas ni cansons; 
Sino pare nostros, y liomils oracions 
Deixant per jutjiàr, sos fets à la historia.

Severa en son jui, un prem eminent 
Donara als Az a r a s , si l’han merescut; 
Donchs la historia may, al hom de talent 
Son merexer néga, ni al que es delincuent 
El lliura del càstig, etern y digut.

Ab letras deuradas, seriu las proessas 
D’Annibal, de Cessar, d’August y mil homs 
Que al mon per sos fets, y accions gentilessas, 
Guanyant eterns triunfos, ab ses grans empressas, 
Deixaren gloriossos, sos gloriossos noms.

Obriu est gran libra, y jiorns spantables
De sanch y terror, també legireu : 
Obríulo y miràu, com son perdurables 
De Màrio y de Sylla, los crims detestables 
Que ab fel y vinagre, scrits trobareu.

Mailrit 12 de dezembra de 1852.

Ll o a t x im Ma r ia  Bo v k r .

no identificades, aportació bibliogràfica per 
a una biografia de Bover i obres a les quals 
Bover contribuí aportant dades.
La feina de Jaume Bover —que ha comptat 
amb l’ajuda, a vegades molt important, d’un 
bon nombre de col·laboradors— és consi-
derable i serà utilíssima per a tothom. 
Permet de localitzar obres de Bover que 
fins ara eren ben poc divulgades, com ara 
la poesia a Josep Nicolau de Azara, «única 
publicació en català coneguda de Bover», 
de la qual hom dóna un facsímil a la làmi-
na VII, que cal afegir a les poesies manus- 
crites que vaig poder editar a Els mallor-
quins i la llengua autòctona (Barcelona 
1972). Tanmateix, no sóc tan optimista 
com Jaume Bover respecte a la valoració 
crítica que cal fer de Joaquim M. Bover 
(cf. pàgs. 6-7 i 56). Crec que continuen 
essent totalment vàlides —mutatis mutan- 
dis— les pàgines que li dedicà Miquel 
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dels S. Oliver a La literatura en Mallorca 
(Palma de Mallorca 1903), curiosament 
oblidades per Jaume Bover. E] caràcter 
anacrònic d’una bona part de la producció 
de Joaquim M. Bover queda prou palesat 
en una altra de les peces oblidades per 
Jaume Bover: l'apòcrif poema lul·lià sobre 
Lo conqueriment de Maylorcha, que Jeroni 
Rosselló inclogué a les Obras rimadas de 
Ramon Lull (Palma 1859).

UN NOU VOLUM DE LA 
MISCEL·LÀNIA ARAMON

Un any després de l'aparició del primer 
volum de l’extensa Miscel·lània Aramon i 
Serra ens n'arriba un segon volum de 
624 pàgs., amb data de 1980 (de fet, 1981), 
que constitueix el volum XXIV (segon de 
la tercera època) dels «Estudis Universi-
taris Catalans». Com el volum anterior, 
conté un bon nombre de treballs, d’exten- 
sió i de valor molt diferents, sobre llengua 
i literatura catalanes, més alguns altres 
que només s'hi relacionen d'una manera 
indirecta o que no hi tenen pràcticament 
cap relació. Els que ens interessen en 
aquest moment són els d'Antoni M. Aragó, 
recentment traspassat, «Goigs del segle XV 
inserits en un llibre notarial» (edició d’un 
breu text català); Columba Batlle, «Frag-
ments catalans del segle XIV atribuïts a 
sant Basili» (edició d'un text del ms. 263 
de la Biblioteca de Catalunya sobre la 
cel·la del monjo o de l'ermità, traduït de'l 
llatí); Lluís Batlle i Prats, «Fragments de 
narrativa catalana medieval» (edició d'un 
full del segle XV, de l’Arxiu Municipal de 
Girona, identificat a darrera hora com un 
bocí de la Legenda Aurea de Jaume de 
Voragine); Giovanni M. Bertini, «Lectura 
de algunas versiones catalanas del roman- 
ce "N'Escrivaneta” o "L'Escribeta”»; Joan-F. 
Cabestany Fort, «El cronicó de Guillem 
Mascaró: l’autor i l'obra» (text llatí del 
segle XIV, amb algun fragment en català); 
Bruna Cinti, «Víctor Balaguer e Italia» 
(molt general); Anna Cornagliotti, «Un 
manoscritto sconosciuto delia versione 
francese del Tractat de cavalleria di Ra-
mon Llull» (J B II 19 dell’Archivio di Stato 
di Torino); Gaspar Feliu i Monfort, «La 
crema de convents a Barcelona, el 1835, 
en un manuscrit català de l’època» (frag-
ment del ms. 737 de la Biblioteca de Cata-
lunya, anònim i sense títol, memòries d'un 
milicià liberal barceloní); Maria Teresa 
Ferrer i Mallol, «Cartes i bitllets privats 
en els manuals del notari barceloní Narcís 
Guerau Gili (segle XV)» (21 textos de l’Ar-
xiu de Protocols); M. Mayer, «Manuscrits 
de biblioteques renaixentistes il·lustres a 
la Biblioteca Universitària de Barcelona»; 
Josep Miracle, «La línia psicològica de 
Verdaguer a través dels seus escrits» (re-
petició de les discutibles tesis de l’autor, 
sense notes; menysprea expressament el 
valor de les importants llibretes d’exorcis- 
mes, que no coneix d’una manera directa); 
Carles Miralles, «”... Mas no les obres”. 
Remarques sobre la narració i la concep-
ció de l'amor en el Tirant lo Blanc»; Er- 
hard-W. Platzeck, O. F. M., «El final del 
Blaquerna de Ramon Llull» (conferències

En una foto de joventut, Francesc de B. Moll 
i Ramon Aramon i Serra, els dos estudiosos 
de la nostra llengua que, com també 
Josep M. de Casacuberta, són actualment 
objecte d'homenatge en volums 
de miscel·lània.

fetes a Barcelona el 1974); Pere Ramírez 
i Molas, «El problemàtic cant 128 d'Ausiàs 
March i la tradició manuscrita» (contrari 
a l’autentícitat); Jaume Riera i Sans, «El 
primer text conegut en "estil de valen-
ciana prosa”: una carta atribuïble a fra 
Antoni Canals (1392)»; Jill R. Webster, 
«Notes biogràfiques sobre fra Francesc 
Examenis, franciscà gironí» (sobre la fa-
mília Examenis, probablement relacionada 
amb l’escriptor).2 Esperem que el tercer 
volum d’aquesta important miscel·lània no 
es farà gruar gaire i que serà possible de 
trobar una fórmula que permeti d'editar-ne 
també aviat el quart i darrer volum.

SEGON VOLUM D’HOMENATGE
A CASACUBERTA
El juny de 1981, tot coincidint feliçment 
amb la proclamació de Josep M. de Ca-
sacuberta com a Premi d'Honor de les Lle-
tres Catalanes 1981, ha aparegut el segon 
i darrer volum de l'Homenatge a Josep M. 
de Casacuberta promogut per l'Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Cata-
lanes i coeditat, amb el suport de la Fun-
dació Congrés de Cultura Catalana, per les 
diverses associacions de catalanística del 
món i per les Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. Aquest volum, que constitueix 
el número 2 dels «Estudis de llengua i lite-
ratura catalanes», té aquest cop 432 pàgi-
nes i consta de dinou aportacions. Asse-
nyalaré només les relacionades amb la 
història de la literatura.

2. Aquest article ha d’ésser completat amb _ un 
altre de posterior —bé que de fet publicat 
abans— de la mateixa autora: Nuevas aporta-
ciones a los estudios examenianos. Francesc Exa-
menis OFM: su familia y su vida, «Archivo Ibero-
americano», XXXIX (1979), 429-438.

Michael Metzeltin estudia «EI tema i la 
seva instrumentació en la Història de Val- 
ter e Grlselda de Bernat Metge». Montser-
rat Anguera complementa la seva tesi doc-
toral amb algunes «Notes sobre la gramà-
tica ullastriana». Martí de Riquer, utilitzant 
textos coneguts o inèdits, tracta d’«Els 
metalls, les colors i les pennes en heràl-
dica catalana». Antoni M. Badia i Margarit, 
a «Lexicografia i demologia pirinenques», 
comenta algunes notes de Verdaguer al 
poema Canigó. Giuseppe Tavani fa un rigo-
rós treball «Sobre la versificació de Gila-
bert de Próixita», de la qual analitza les 
estructures estròfiques i mètriques. Josep 
Romeu i Figueras s’ocupa de «Guerau de 
Maçanet, entre la realitat lírica i la iden-
tificació hipotètica» (comenta la peça 
«Amors joy mi renovelha» i, d’altra banda, 
proposa, com a «raonable conjectura», 
d'identificar el poeta amb Guerau, senyor 
de Maçanet, és a dir, Guerau de Rocabertí 
i d’Arborea, que encara vivia el 1425). 
Albert G. Hauf edita i comenta amb cura 
«El "Tractat del molí espiritual” de Fra 
Antoni Canals, O. P.», conservat a la bi-
blioteca d’El Escorial, manuscrit d.lV.19. 
Pere Ramírez i Molas descriu «Un manus-
crit inèdit d'Ausiàs March», el manuscrit C 
—també conservat a El Escorial—, conegut 
per A. Pagès, el qual, tanmateix, en pres-
cindí en la seva edició crítica, atès que 
el considerava, ben erradament, còpia de 
l'edició barcelonina del 1545. Marie-Claire 
Zimmermann, continuant la seva exploració 
de l'obra ausiasmarquiana, parla d’«Ausiàs 
March i el Cant Espiritual: Poema i pre-
gària». Joaquim Molas estudia «Poesia 
barroca i poesia neoclàssica el 1802», nas-
cuda amb motiu de l’estada a Barcelona 
de Carles IV i de la seva muller Maria 
Lluïsa; edita La fama en lo Parnàs de Jau-
me Vada i altres tres poemes. El qui signa 
aquestes ratlles tracta de «Marià Aguiló 
i la poesia popular», continuant la comu-
nicació al col·loqui d'Andorra «Marià Aguiló, 
col·lector de cançons populars»; en apèndix 
són publicades diverses versions del ro-
manç eivissenc En Rodriguet, recollides 
per Aguiló i conegudes, però no esmenta-
des, per Macabich. Pere Bohigas fa una 
important aportació a l'estudi dels «Manus-
crits de "Canigó” de Verdaguer», a partir 
del material de la Biblioteca de Catalunya. 
Artur Quintana i Font dóna notes biogràfi-
ques i bibliogràfiques de «Clara Commer, 
traductora de Verdaguer» a l’alemany. Mar-
galida Tomàs presenta una visió de conjunt 
de 'la societat «La Jove Catalunya» (1870- 
1875), utilitzant material publicat i inèdit. 
August Bover i Font fa la història de «La 
represa de relacions culturals amb l’Al- 
guer», a partir de material conegut. Final-
ment, Amadeu-J. Soberanas i Lleó forneix 
una «Bibliografia essencial de Josep Maria 
de Casacuberta», que en realitat és una 
bibliografia pràcticament exhaustiva —a la 
qual ha col·laborat Casacuberta mateix—•, 
si descomptem algunes col·laboracions es-
cadusseres a «La Publicitat» no retrobades.

TERCER VOLUM D’HOMENATGE A MOLL
El número 11 (1981) de «Randa» és el ter-
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cer i darrer volum d'un merescut Home-
natge a Francesc de B. Moll. A més de 
diversos treballs de tema lingüístic —al-
guns dels quals ens interessen ara, com 
el «Vocabulari marítim de la Crònica de 
Jaume I», de J. Bruguera, i «Dos textos 
mallorquins dialectals», cartes medievals 
editades per Miquel Batllori—, hi trobem 
contribucions referents a història de la 
literatura: Mikel de Epalza, en una breu 
nota, descriu algunes «Traduccions persa, 
alemanya i catalana de la Tuhfa» d’Anselm 
Turmeda; Amadeu-J. Soberanas edita «Lle-
tres del bisbe Campins i de mossèn Alco-
ver» conservades a l'Arxiu arxidiocesà de 
Tarragona i referents a l'Obra del Diccio-
nari i al culte de Ramon Llull; Maria del 
Carme Bosch i Francesc Vallverdú tracten 
des d'aspectes diversos de Llorenç Villa- 
longa, i Jaume Vidal Alcover s’ocupa de 
«La fada Morgana en la tradició oral ma-
llorquina». Clou el volum una extensa «Bi-
bliografia de Francesc de B. Moll», feta 
possible gràcies a I amable col·laboració 
de Moll mateix, que dóna una bona idea de 
l’amplitud i de la importància de la seva 
labor d'investigació i de vulgarització de 
la nostra cultura.

DUES ANTOLOGIES

Poc abans de la seva inesperada mort 
—quan tot just acabava de complir cin-
quanta anys—, Antoni Comas, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona, va prepa-
rar per a la Fundació Mediterrània una 
extensa Antologia de la literatura catalana, 

volum de 586 pàgines, publicat amb gust 
i amb trenta-nou magnífiques il·lustracions 
(Barcelona, Vox, 1980). En unes paraules 
preliminars —que esdevenen una mena de 
testament—, Antoni Comas posa en relleu 
que entén per «literatura catalana tot allò 
que s’ha escrit, amb consciència artística 
i amb voluntat d’estii, en llengua catalana 
des dels orígens de l’Idioma fins a l’actua- 
litat» i només accepta «el criteri geogràfic» 
de «fer passar per literatura catalana allò 
escrit dintre els Països Catalans» en casos 
molt determinats, per a «escriptors bilin-
gües» o per a «alguns autors de la Deca-
dència —com Antoni de Capmany— que 
no tenien a la pràctica cap més opció que 
la d'escriure en castellà». En un «moment 
que la nostra llengua i la nostra literatura 
—i les nostres institucions polítiques— 
estan recobrant la seva normalitat a tots 
els nivells de la societat», Comas va creure 
«indispensable oferir una antologia general 
de la literatura catalana, en la qual quedés 
ben dibuixada la seva trajectòria mitjan-
çant els pròlegs als autors i a les obres 
i, sobretot, mitjançant els textos escollits». 
Per això, pensant «en el lector culte mitjà» 
no especialista, va donar força importàn-
cia a les introduccions a cada text escollit 
—en alguns casos bastant llargues— i va 
procurar de triar fragments «prou repre-
sentatius i prou extensos a fi que e'l lec-
tor se’n pugui formar un judici com més 
complet millor». La selecció es limita a la 
prosa ■—novel·la i narració— i la poesia, 
i deixa volgudament de banda el teatre I 

l'assaig. Lògicament, com tots els antòlegs, 
Comas va haver de prescindir de molts 
autors i molts textos que haurien pogut 
entrar en una antologia més àmplia o en 
una antologia pensada per una altra per-
sona. No fóra just, però, de retreure-li-ho, 
com els inevitables mestretites no han 
deixat de fer. Més aviat cal agrair-li, com 
un homenatge pòstum, la preparació d'a-
quest instrument que resultarà tan útil 
per a la lectura i per a l’ensenyament.
Glòria Casals, Manuel Llanas, Ramon Pi-
nyol i Llorenç Soldevila han tingut cura 
d’una altra «antologia de textos literaris 
catalans», titulada Garba (Barcelona, Edi-
cions 62, 1981), que constitueix un bon 
complement de llur manual Solc, del qual 
vam donar notícia el mes d'abril d’enguany. 
Garba va adreçada directament a les esco-
les —és el volum segon dels «Textos per a 
l’ensenyament» d’Edicions 62—• i té unes 
característiques ben diferents de les 
de l'antologia anterior: consta només de 
350 pàgines (de lletra més gran), però 
recull més textos, en general bastant curts, 
i prescindeix d’introduccions; en canvi, fa 
uns suggeriments per al comentari dels 
fragments escollits i, en apèndix, forneix 
alguns elements de mètrica, de retòrica 
i de tècniques de treball. No cal dubtar 
que aquesta antologia esdevindrà impres-
cindible a les escoles i que compleix el 
seu objectiu de presentar una bona selec-
ció «d'autors, de gèneres i de corrents 
estètico-culturals».

JOSEP MASSOT I MUNTANER

TOUS, MIL ANYS
D’HISTORIA
434pàgines. Amb fotografies.
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Sant Martí de Tous ha complert mil anys i 
aquest volum en sintetitza l’evolució al llarg 

d’aquest mil·lenari i n’explica la situació 
actual. El conjunt de treballs aplegats, 

gairebé tots inèdits, representa una 
remarcable contribució a la història de la 
Catalunya agrària, exemplificada en un 
poble petit i senzill però posseïdor d’un 

passat digne de ser tingut en compte.
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