
una enquesta entre crítics literaris
ELS MILLORS TÍTOLS 1971-1981

ALGUNES CONSIDERACIONS PRÈVIES

L’enquesta que avui publiquem és fruit del propòsit de continuar 
una tradició, ja coneguda a les pàgines de -Serra d’Or», de sol·li-
citar de la crítica —fins de la crítica ocasional— que triï les 
obres més destacades en diferents gèneres de la producció lite-
rària catalana apareguda durant una dècada —en aquest cas, 
onze anys. Que no es tracta de tots els gèneres i que alguns, 
com l'assaig, són d'una indeterminació que mou a dubte, és 
d’una evidència absoluta. Ara, el joc que proposem és aquest 
i no altre: triar tres obres per gènere dins el període de publi-
cació 1971-1981 (i ningú no hauria de perdre el sentit de l'humor, 
sigui dit de passada, si li proposem de jugar a la manilla i ell 
s'estima més el tuti subhastat). En l'espessa fronda de premis 
i medalles que presenta la geografia literària d’aquest país, el 
lector sabrà trobar reconeixements d’altra mena ■—i de tota 
mena—■ a l'esforç dels nostres lletraferits. Certament, no són 
enquestes com aquesta, d’un indissimulat amateurisme, l’ins-
trument més eficaç per a prestigiar els mètodes de la crítica 
literària, però valen per a satisfer l'honesta curiositat del lector 
i, potser, tanmateix, per a orientar-lo.

La demanda ha estat adreçada a vint-i-quatre persones relacio-
nades amb la literatura catalana contemporània per vies diverses, 
que van des de la crítica periòdica fins a l’ocasional, passant per 
la docència i per l'edició de llibres. Només dos enquestats han 
deixat de contestar, o bé no ens ha arribat la seva resposta.

L’obtenció de resultats ha estat, en certa manera, laboriosa, ja 
que calia evitar les modificacions produïdes pel fet que moltes 
respostes —justificant-ho o no— no s’ajusten a la demanda: 
votar només tres llibres. Quan hom n'ha votat més, hem compta-
bilitzat els tres primers, però hem fet que, d’alguna manera, els 
altres entressin en les consideracions globals. D'altres no han 
donat títols exactes o s’han limitat a votar autors o obres com-
pletes, opcions que hem intentat, també, de recollir. Hi ha qui 
ha votat llibres que no podem considerar editats durant la dè-
cada (perquè eren reedicions o per simple confusió); lògicament, 
no els hem pogut comptabilitzar. També hem hagut de deixar de 
banda, perquè no era allò que es demanava, el vot que no s'ajusta 
als gèneres proposats (diccionaris o traduccions), tot i que som 
conscients que l’apartat -traduccions» —entre altres mancances 
que hi són per no allargar-ho massa— és potser el més impres-
cindible. Hem donat per bones, en canvi, les lògiques interrela-
cions genèriques —d’altra banda inevitables— entre assaig, me-
mòria i biografia (i, per tant, hi hem comptabilitzat títols de 
diferents apartats), així com els errors en títols i datacions. 
També hem tingut en compte el vot d’«autor», pe! que fa als que 
han estat molt citats, encara que sigui per obres diferents o bé 
en consideracions al marge de les votacions; per tant, donem de 

manera mixta les obres (vot numèric) i els autors (vot dispers) 
més destacats per tal de facilitar la lectura d'aquestes dades.
Davant d’aquestes apreciacions, el lector pot fer diverses coses, 
a més de no llegir l’enquesta:

a) Interpretar el vot particular de cada crític i adherir-se a 
aquell que més respecta.

b) Constatar l'acord o el divorci entre públic i crítica.
c) Veure el grau de coincidència en els enquestats pel que fa 
a alguns autors i a algunes obres, cosa que intentem facilitar a 
través d'una valoració global de cada gènere, que no pretén de 
ser exhaustiva sinó més aviat indicativa.

NOVEL·LA
Mirall trencat (15 vots) de Mercè Rodoreda es destaca la primera 
dins el gènere, seguida de L'adolescent de sal (7) de Biel Mes- 
quida (el qual és citat també per Puta marès) i de Cavalls cap a 
la fosca (6) de Baltasar Porcel. Ventada de morts de Pep Albanell 
i El temps de les cireres de Montserrat Roig apareixen també 
esmentades, amb quatre i tres vots respectivament.
Com també ho trobarem en narració, la majoria d'autors són 
citats una sola vegada i, també, coincideixen l’obra i l'autor més 
destacats. Cal remarcar que Mirall trencat és, dintre tots els 
gèneres, l'obra més votada i la més indiscutida de tota la dècada 
(de vint-i-dues respostes, quinze li atorguen aquesta considera-
ció). Rodoreda i Porcel —ratificació de valors consagrats— com-
parteixen les preferències dels enquestats amb autors més joves, 
i que no tenien obra publicada abans del setanta: Mesquida 
—amb diferència sobre els altres— sol ser esmentat en com-
panyia de Rodoreda, Albanell i Roig.

NARRACIÓ
Les obres més destacades són: Invasió subtil i altres contes 
(10 vegades) de Pere Calders, Uf, va dir ell (8) de Quim Monzó 
(citat una altra vegada per Olivetti...), Viatges i flors (4) de 
Mercè Rodoreda (amb tres vots, a més, per Semblava de seda 
I altres contes) i Les roques i el mar, el blau (4) de Salvador 
Espriu. Te deix, amor, la mar com a penyora de Carme Riera 
és citat tres vegades, i Perucho i Pedrolo apareixen també es-
mentats: el primer, quatre vegades per tres obres diferents, i el 
segon, tres, per Contes i narracions.
Veiem, doncs, una clara coincidència entre obra i autor més 
citats, llevat de Perucho, votat per tres obres diferents. D'entre 
aquests autors, només dos, Quim Monzó —en irresistible ascen-
sió— i Carme Riera —no tan ben tractada per la crítica com pel 
públic—, no tenien obra publicada abans de 1970.

20 [212]



POESIA
Dues obres de Pere Gimferrer són les més esmentades: Mirall, 
espai, aparicions (set vegades) i L’espai desert, aplegada dins 
l’anterior (cinc vegades). Així, Gimferrer és també el poeta més 
destacat pels enquestats.
La llibertat i el terror de Narcís Comadira és citada cinc vegades. 
Desdesig i Àlbum de família, aplegades dins La llibertat i el ter-
ror, una vegada. Comadira és, doncs, l'autor de l’obra més citada 
en segon lloc, mentre que Tocant a mà de J. V. Foix és la ter-
cera obra més citada (quatre vegades).
Joan Vinyoli és el segon poeta més citat (deu vegades), bé per 
l’obra completa (1937-1975; 1975-1979), bé per altres títols. Joan 
Brossa és al·ludit set vegades per sis títols, i Vicent Andrés Este-
llés, sis vegades per tres títols. Es destaquen amb més d'un vot: 
Ramon Pinyol, Pere Quart, Francesc Parcerisas, Agustí Bartra i 
Salvador Espriu.
Cal advertir que alguns enquestats han considerat estret el marc 
de tres obres a votar en aquest gènere, i han fet esment de 
més de tres poetes sense marcar l'ordre de preferències, o bé 
han significat la importància «fora de concurs» d'obres poètiques 
més consagrades, per remarcar alguns títols de poetes amb futur. 
Cas de poder-ho comptabilitzar, els noms afavorits serien Foix, 
Brossa, Vinyoli, V. A. Estellés i Espriu. Això és una mostra de 
la vitalitat del gènere, que es reflecteix també en el crescut 
nombre d’autors i d'obres i en el repartiment homogeni del vot.

ASSAIG
Una obra, Lectura de «La terra gastada» de T. S. Eliot (vuit vega-
des), converteix Joan Ferraté en l’assagista més esmentat. Joan 
Fuster continua tenint un lloc de preferència en la consideració 
de la crítica (6), per diverses obres. La segona obra més votada 
és, però, Ofici de Setmana Santa (4) de Xavier Rubert de Ventós. 
Sebastià Serrano és esmentat tres vegades per Signes, llengua 
i cultura i una per Literatura i teoria del coneixement. Aspectes 
del Modernisme de J. L. Marfany i Una generació sense novella? 
dAlan Yates també tenen tres vots. Gabriel Ferrater és citat qua-
tre vegades, per tres obres diferents.

TEATRE
Joan Brossa és l'autor més citat (11), sobretot per la seva Poesia 
escènica. En alguns casos ho ha estat per l’obra total i en d’altres 
per algun volum específic.
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom surt deu vegades, 
mentre que altres autors, pròpiament de teatre, són votats per 
diferents obres: Josep M. Benet i Jornet per Revolta de brui-
xes (4) i Berenàveu a les fosques (4), i Rodolf Sirera per Plany 
en la mort d'Enric Ribera (4), El verí del teatre (1) i Memòria

Quim Monzó
Uf, va dir ell

general d’activitats (El Rogle) (1). D'Els Joglars, hom tria M-7 Ca-
tatonía (2), Àlias Serrallonga (1) i Mary d’Ous (3).

Cal constatar, però, que apareixen poques obres i pocs autors 
i que les unes i els altres, en general, coincideixen, llevat de 
Benet i de Sirera. Hi ha també, pel que fa a aquest gènere, casos 
d'abstenció total dels enquestats, així com una certa confusió 
entre text literari i espectacle. Llevat del cas de Brossa, les 
obres destacades no sembla que ho siguin com a textos literaris, 
sinó per la representació que hom n’ha fet. Hi ha també el cas 
d'obres representades amb text inèdit o inexistent que, tot i això, 
han estat esmentades.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Per la quantitat de títols, sembla un gènere amb bona salut, 
sobretot pel que fa a la memòria-assaig i a la memòria-testimoni. 
A destacar, principalment, el fort impacte del Dietari de Pere 
Gimferrer (13 vegades) i la permanent vigència de l’obra de Pla 
[Notes del capvesprol, deu vegades; Notes per a Sílvia, una). 
El tercer autor més citat seria Maurici Serrahima amb Memòries 
de guerra i exili (4) i Del passat quan era present (4), mentre 
que la tercera obra més citada és El vel de Maia (7) de Marià 
Manent. Segueixen El present vulnerable (4) de Feliu cormosa 
i Memòria personal de Tàpies i Diari d'un escriptor de Puig i 
Ferreter, amb tres.

MARIA CAMPILLO, ENRIC CASSANY i ASSUMPTA CROS
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PREGUNTA
Com el 1964 i el 1971, la pregunta formulada 
ha estat: ¿Quines són per vós les tres obres més 
importants de novel·la, narració, poesia, assaig, 
teatre i biografia-memòries publicades durant 
el període 1971-1981?

JOSEP ALBERTÍ
La vostra enquesta no és de resposta fàcil, so-
bretot per a un lector com jo que ha blasmat, 
de paraula i per escrit, els gèneres literaris. 
Dins l'art de la síntesi, la poesia, com diria 
Joan Brossa, he de fer constar la meva absoluta 
«generositat», perquè aquesta síntesi significa 
encara l'única convulsió. I ara ja puc dir que 
la poesia per mi ultrapassa el vers i també 
l'escriptura mateixa. Caldria, doncs, incloure 
tota l'activitat artística. En canvi, per exemple, 
la narració m’és gairebé del tot aliena. Podria 
repetir el que em va ensenyar André Bretón: 
que avui per contar, escriure o desitjar llegir 
un «conte» cal ésser un pobre diable. Basant- 
me, doncs, en aquestes premisses, faré un es-
quema que foradarà les quantitats per a dirigir-
se estrictament a les revulsions que més m'han 
commogut durant el decenni passat.

NOVEL·LA
L'adolescent de sal, Selfservice i Puta mares 
(ahi) de Biel Mesquida, incloent-hi els textos 
de Quim Monzó al segon títol esmentat.

POESIA
Em sembla d'una transcendència decisiva l’edi- 
ció i difusió i influència de les obres més o 
menys completes dels següents autors: Joan 
Brossa, J. V. Foix, Josep Palau i Fabre, Vicent 
Andrés Estellés, Joan Vinyoli, Joan Perucho, 
Carles Sindreu, Albert Ràfols-Casamada i Segi- 
mon Serrallonga. D'altra banda em varen copsar 
Camp rodó i Contribució de bàrbars de Barto-
meu Fiol, Ofici de sords de Damià Huguet i 
Iniciació a la química d'Angel Terrón. Tanma-
teix, per damunt de tot, em consternaren pro-
fundament Homicidis i Col·lisió entre vaixells 
de Joan Palou.

ASSAIG
L'art contra l'estètica d’Antoni Tàpies, Vlvàrium 
de Joan Brossa i Quaderns de l'alquimista i 
Antonin Artaud i la revolta del teatre modern 
de Josep Palau i Fabre.

TEATRE
EI Teatre complet de Joan Brossa, i també l’es- 
cenificació de Quiriquibú. El Teatre de Josep 
Palau i Fabre.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Memòria personal d’Antoni Tàpies, Entre el torb 
i la gestapo de Francesc Viadiu i Vida secreta 
de Salvador Dalí per Salvador Dalí.

NOTA:
Em semblen fonamentals, també, les incorpora-
cions dels textos, vells o nous, en prosa de 
Pere Calders i de Joan Perucho.

VICENÇ ALTAIÓ
Doblement: per a un lector apassionat i viciós 
la lectura és J’opi de l’oxigen, i per a un es-
criptor la lectura és l’altra escriptura —collage 
de monòlegs distints, fragments i seqüències—; 
aleshores, desconfiat dels artefactes perfectes, 
més m'inclinaria pels segments i angles que 
per l'escala que puja al tot harmònic i totalitari. 
Sovint la intenció del projecte toca el sostre 
dels baixos. També m’agradaria poder citar una 
bona pila de traduccions per fer, però em faré 
l’estret tot suggerint una protesta pública. Final-
ment, tancat a la gàbia, contesto des dels 
límits del que se’m pregunta:

NOVEL·LA
També les formigues, Dylan, algun dia ploraran 
de solitud d'Oriol Pi de Cabanyes.
Diari de bordell de Josep-Lluís Seguí.
Assaig d'aproximació a «Falles folles fetes foc» 
d’Amadeu Fabregat.

NARRACIÓ
Uf, va dir ell de Ouim Monzó.
Selva i salonet de Jordi Coca.
Hava (La lectura és l'escriptura) de Patrick 
Gifreu.
Planeta Miret (Novel·la condensada) de Joaquim 
Sala-Sanahuja.

POESIA
97 notes sobre ficcions poncianes de J. V. Foix. 
Llibre d'Amic de Joan Vinyoli.
Latituds dels cavalls de Francesc Parcerisas. 
Era plena de canoes de Josep Albertí.

ASSAIG
De l’amor, el desig i altres passions de Llovet, 
Rubert, Trias.
Literatura i teoria del coneixement de Sebastià 
Serrano.
(Hem de considerar assaig la Literatura cata-
lana contemporània de Joan Fuster i la Lite-
ratura catalana a l’exili d’Albert Manent?)

TEATRE
Poesia escènica de Joan Brossa (dins l’«Obra 
completa»)...
(De les aportacions dramàtiques no publicades: 
Albert Boadella - Els Joglars: Mary d'Ous i M-7 
Catalònia.)

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Ofici de Setmana Santa de Xavier Rubert de 
Ventós.
El present vulnerable de Feliu Formosa.
Mèxic. Una radiografia i un munt de diapositives 
d’Avel·lí Artís-Gener.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.

ÀLEX BROCH
«Serra d’Or» no deu ignorar que en plantejar-nos 
el que ens demana obre el camí de la polèmica. 
Segur que davant la proposta que ens fa tro-
baríem més motius de desacord que avantatges. 
La qüestió està en el fet que en literatura el 
valor «d’importància» pot ésser referit a diver-
sos aspectes de l'obra sense que, en no per- 
metre’ns-ho l’enumeració estadística, tinguem 
possibilitats de parlar-ne ni de fer un raonament 
de judici. D'altra banda, d'una relació d'aquesta 
mena, crec que se'n beneficien les obres que 
han aparegut més avançat el període que s'es-
tudia perquè són les que estan més presents 
en la memòria de lector de cada crític.
Amb tot, ens avenim a la resposta amb les 
indicacions següents. En el període estudiat i 
com a conseqüència d’una progressiva normalit-
zació de la literatura catalana, s'ha produït una 
veritable allau de publicacions d’«Obres com-
pletes» entre les quals, sens dubte, trobaríem 
bona part del més important d'aquesta etapa. 
Així, en poesia, Bartra, Brossa, Foix, Vinyoli, 
o en novel·la, prosa i narració, Pla, Foix, Rodo-
reda o Pedrolo, que ja han ofert un corpus de-
finit. Però precisament per això i sense menys- 
tenir-ne, com és obvi, la importància, i conse-
qüent, a més, amb el meu treball d’aquests 
darrers anys, solament em referiré, amb una 
sola i relativa excepció, a autors «joves». M'he 
obligat a limitar-me als tres títols que se'm 
demanen, però en certs gèneres és del tot im-
possible. En el concepte de Biografia-memòries 
incloc el de Dietari, «gènere» més factible d’és-
ser tractat per autors «joves». D’altra banda 
el concepte d'«assaig» és tan complex i ample 
que he decidit interpretar-lo com assaig literari, 
la qual cosa en ei nostre cas vol dir crítica, 
estudi o història literària. Això m’obliga a pres-
cindir de les aportacions d'història social o 
d’altres disciplines com la filosofia, que ens 
obligaria a mencionar alguns treballs del Col·legi 
de Filosofia o un llibre com Raó i marxisme 
—Materials per a una història del racionalisme— 
de Gerard Vilar.
Com a conclusió d'aquest darrer apartat d'as- 
saig-crítica crec que la relació d'obres esmen-
tades pot demostrar una vegada més allò que 
els incrèduls no creuen: que en el terreny crític 
i d'interpretació literària la nostra literatura pot
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aportar títols, com a mínim, tan importants i 
madurs com la literatura de creació.

NOVEL·LA
Assaig d'aproximació a -Falles folles fetes foc» 
d’Amadeu Fabregat.
Ventada de morts de Josep Albanell.
Aquell gust agre de /'estel de Robert Saladrigas.
L'adolescent de sal de Biel Mesquida.
Espai d'un ritual de Josep-Lluís Seguí.

NARRACIÓ
Uf, va dir ell de Quim Monzó.
Cinc mil metres papallona de Jaume Melendres.
Novenari d'ànimes d’Oriol Pi de Cabanyes.

POESIA
Alicates de Ramon Pinyol i Joan-Pere Viladecans.
L'espai desert de Pere Gimferrer.
Jardí bàrbar de Jaume Pont.
La fi del fil de Xavier Bru de Sala.
Aor de Teresa d'Arenys.
Àlbum de familia de Narcís Comadira.
ASSAIG
Una generació sense novella? d’Alan Yates.
Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda 
de Carme Arnau.
Signes, llengua i cultura de Sebastià Serrano. 
El jo poètic de Carles Riba i Pau! Valéry de 
Mercè Boixareu.
Lectura de les -Elegies de Bierville» de Carles 
Riba de Carles Miralles.
TEATRE
La setmana tràgica de Lluís Pascual i l'Escola 
de Teatre de l’Orfeó de Sants.
Mary d'Ous d’Els Joglars.
Antaviana de Pere Calders i Dagoli-Dagom.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.
Joan Alsina —Xile al Cor— d'Ignasi Pujades.
El present vulnerable —Diaris I (1973-1978)— 
de Feliu Formosa.

MARIA-AURÈL1A CAPMANY
NOVEL·LA
La festa de tots els morts d'Antònia Vicens.
Camil i Adelf de Joaquim Soler.
Dido i Eneas de Jaume Vidal Alcover.

NARRACIÓ
Contes de la mà esquerra de Jesús Moneada.
Contes llibertaris d'Agustí Pons.
Un avió damunt dels vidres de Jaume Melen-
dres.

POESIA
Mandràgola de Josep M. Llompart.
Desdesig de Narcís Comadira.
Sextines de Joan Brossa.
ASSAIG
Una generació sense novella? d’Alan Yates.
Ofici de Setmana Santa de Xavier Rubert de 
Ventós.
La ciutat llunyana d’isidre Molas.
TEATRE
Tartan dels micos de Terenci Moix.
Berenàveu a les fosques de Josep M. Benet
1 Jornet.
Antaviana de Pere Calders.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Bosch i Gimpera.
Puig j Ferreter.
Francesc Cambó.
■■■ i molts més, i un altre dia haurien emergit 
a meu record uns altres noms i unes altres 
„ rSo T més' ¿cal óue torni a dir que tota obra 
que Salvador Espriu publica, estrena, m’alegra, 

entusiasma, em reconcilia amb el món on 
isc i brindo, amb un bon vi dei Penedès, per 

la fortuna d'haver après a escriure i a llegir en 
llengua catalana?

JORDI CASTELLANOS
NOVELLA
El misantrop de Llorenç Villalonga.
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcei.
NARRACIÓ
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Uf, va dir ell de Ouim Monzó.
POESIA *
Mirall, espai, aparicions de Pere Gimferrer. 
La llibertat i el terror de Narcís Comadira.
Discurs sobre les matèries terrestres de Fran-
cesc Parcerisas.
ASSAIG
Aspectes del Modernisme de Joan-Lluís Mar- 
fany.
Literatura i llegenda de Joan Fuster.
Lectura de -La terra gastada» de T. S. Eliot 
de Joan Ferraté.
Sobre literatura de Gabriel Ferrater.
TEATRE
Berenàveu a les fosques de Josep M. Benet 
i Jornet.
Plany en la mort d'Enric Ribera de Rodolf Sirera. 
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.
Jaume Bofill i Mates (1878-1933) de Jordi Ca- 
sassas i Ymbert.
Notes del capvesprol de Josep Pla.
* Una de les llicències que em permeto (l'al-
tra, com es pot veure, és transgredir la petició 
de triar ni més ni menys que tres obres) con-
sisteix a reduir la selecció dels llibres de poe-
sia als d'aqueils poetes que s'han afermat com 
a tais durant la dècada. Prou sé que un dels 
trets més definidors de la poesia d'aquests dar-
rers anys (en consonància amb moltes altres 
manifestacions culturals i no solament dambit 
local) ha estat la plena vigència que han man-
tingut o han recuperat poetes amb anys de pro-
ducció al darrera. Diguem que la ruptura ha 
consistit, en bona part, en la recuperació de 
valors establerts, ni que aquests valors s'hagin 
establert en l’anticonvencionalisme o en l’expe- 
rimentació. Ara bé: haver de seleccionar entre 
personalitats poètiques ja fixades individualment 
i socialment em resulta massa difícil, potser 
per una dosi d'eclecticisme que en bona llei 
podria ésser considerada excessiva. Sigui com 
sigui, no m'atreveixo a homogeneïtzar en pro-
ductes sumables i restables, comparables i 
sospesabies, les obres de Foix, Pere Quart, 
Espriu, Vinyoli, Brossa o Vicent Andrés Estellés. 
I, tanmateix, entenc que una enquesta com 
aquesta, que no és altra cosa que un joc més 
o menys divertit per a alimentar la sempre 
benvinguda xafarderia literària, és això el que 
em demanava. En respondre inadequadament, 
obligo a uns resultats finals «menys» signifi-
catius. En altres termes: torno la pilota a la 
revista. Sigui com sigui, jo me n'allibero.

JOSEP M. CASTELLET
NOVEL LA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
L'herència de Josep Pla.
Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcei.

NARRACIÓ
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Viatges i flors de Mercè Rodoreda.
Les roques i el mar, el blau de Salvador Espriu. 

POESIA
Jocant a mà de J. V. Foix.
Espai, mirall, aparicions de Pere Gimferrer. 
Encara les paraules de Joan Vinyoli.
Poemes de seny i cabell de Joan Brossa. 
Setmana Santa de Salvador Espriu.

J.V Foix 
Tocant a mà...

í Is kves de TLax» 
fbe-xi

JOAN VINYOLI 
i < ■ Ü ÜA

PREMI DE LA CRÍTICA
.-11 llibre ARA QUE fiS TARD, 

inclòs en el present volum

ASSAIG
Meditacions en el desert de Gaziel.
Lectura de -La terra gastada» de T. S. Eliot 
de Joan Ferraté.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.
TEATRE
Els 3 volums de Poesia escènica de Joan Brossa.
BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Notes del capvesprol de Josep Pla.
El vel de Maia de Marià Manent.
Diari de l'exili de Maurici Serrahima.
Memòria personal d’Antoni Tàpies.

XAVIER FÀBREGAS
NOVEL·LA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcei.
La noia a la sorra de Jordi Sarsanedas.
NARRACIÓ
Contes i narracions de Manuel de Pedrolo.
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Semblava de seda i altres contes de Mercè 
Rodoreda.

POESIA
Manual de conformitats de Vicent Andrés Es-
tellés.
L’espai desert de Pere Gimferrer.
Rua de llibres de Joan Brossa.
ASSAIG
Un estudi d'antropologia social al País Valencià 
de Joan F. Mira.
Lectures crítiques de Joaquim Molas.
Física pop. Una expedició al microcosmos d'An-
toni Lloret.

TEATRE
Plany en la mort d'Enric Ribera de Rodolf Sirera. 
M-7 Catalònia d’Albert Boadella.
Poesia escènica. Volum III de Joan Brossa.
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““COL·LECCIÓ*̂ ™"

LES EINES

Vladimir V. Maiakovski
POESIA II 

(1917/1920)
... poemes com L'Home, 

Bondat vers els cavalls, Sobre 
la brossa, Oda a la Revolució, 

Poeta obrer, Poemes 
d'agitació i 150.000.000 

entre altres.

Ramon Pallicé
CAP DE BROT

Novel·la de la desfeta 
nacional catalana: allò que va 
passar, a Reus, després de 
1'11 de setembre de 1714.

Pròleg d’Àlex Broch.

1 EDITORIAL JQQ
LAIA

Constitució, 18-20. Barcelona 
Distribueix ITACA, S. A. 
Barcelona-6: Avinguda Manuel 
Fernández Márquez, Nau 16 
(Prolongació carrer Llull de 
Barcelona). Sant Adrià del Besós. 
Telèf. (93) 381 73 11 (4 línies)

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
El vel de Maia de Marià Manent.
Notes del capvesprol de Josep Pla.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.

JOSEP FAULÍ
NOVEL·LA
Ventada de morts de Josep Albanell.
Crim de germania de Josep Lozano.
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.

NARRACIÓ
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Te deix, amor, la mar com a penyora de Carme 
Riera.
Molta roba I poc sabó... i tan neta que la volen 
de Montserrat Roig.
POESIA
Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés. 
Setmana Santa de Salvador Espriu.
L’espai desert de Pere Gimferrer.
ASSAIG
Miró llegit d'Alexandre Cirici.
Literatura catalana contemporània de Joan 
Fuster.
Aspectes del Modernisme de Joan-Lluís Mar- 
fany.
TEATRE
Revolta de bruixes de Josep M. Benet i Jornet. 
Poesia escènica (3 vols.) de Joan Brossa. 
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom. 
BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Memòries (2 vols.) d’Aurora Bertrana.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.
Memòries de la guerra i de l’exili (2 vols.) de 
Maurici Serrahima.

NOTES:
Dins cada gènere, ordeno alfabèticament se-
gons els autors. — Ni el Dietari de Gimferrer ni 
la Literatura de Fuster no tenen un encasella-
ment perfecte: he procurat que fos com més 
aproximat millor. El que no volia fer de cap de 
les maneres era silenciar cap de les dues 
obres. — En els casos de Bertrana, Brossa i 
Serrahima, es tracta d'obres unitàries, tot i que 
tinguin més d’un volum. — Com el 1964 i el 
1971, l'enquesta no fa precisions sobre el ca-
ràcter inèdit ni sobre la consideració de les 
obres completes, per la qual cosa, una vegada 
més, els resultats, sovint, faran de mal paran-
gonar.

JOAN FUSTER
No sabria, ni gosaria, pontificar sobre el tema. 
D’altra banda, la meva memòria de lector no 
és tan sòlida per a abraçar el període 1971-1981. 
No citaré tres obres de cada ram. L'aproximació 
seria aquesta:
— de novel·la-narració, un Pedrolo.
— de poesia, Pere Quart.
— d'assaig, una cosa molt raonable de ITsidre 
Molas, publicada per Edicions 62.
— de teatre: la festa de Pere Calders muntada 
pel «Dagoll-dagom» (o «Dagom-dagoll», perquè, 
en els pobles, no se sap mai).
— de biografia-memòries: tota la postumeria i 
la postrimería del senyor Pla.

PERE GIMFERRER
NOVEL LA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
Siró o la increada consciència de la raça de 
Terenci Moix.
L'herència de Josep Pla.
NARRACIÓ
Viatges i flors de Mercè Rodoreda.
Museu d'ombres de Joan Perucho.
Les roques i el mar, el blau de Salvador Espriu.

POESIA
Tocant a mà de J. V. Foix.
Poemes de seny i cabell de Joan Brossa.
A hores petites de Joan Vinyoli.
ASSAIG
Lectura de -La terra gastada» de T. S. El iot 
de Joan Ferrater.
Mots i maons o cascú al seu de J. V. Foix.
Tot apuntat de Joan Teixidor.
Meditacions en el desert de Gaziel.
TEATRE
Poesia escènica (vols. I, II i III) de Joan 
Brossa.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
El vel de Maia de Marià Manent.
Notes del capvesprol de Josep Pla.
Quinze generacions d'una família catalana de 
Martí de Riquer.

ESTUDIS
A través de la història i la cultura de Miquel 
Batllori.
Lleures i converses d'un filòleg de Joan Coro-
mines.
Els clàssics i la literatura catalana moderna 
d'Eduard Valentí.
Lectures critiques de Joaquim Molas.
Josep Pla o la raó narrativa de Josep M. Cas-
tellet.

JOSEP M. LLOMPART
En primer lloc confés que no sé quines són, 
ni per mi ni per ningú, les tres obres més 
importants dins cada un dels gèneres que es-
menteu publicades en català en el període 1971- 
1981. A part que ei concepte d'«importància» 
és molt relatiu i molt matisable, pens que, 
segons com es miri, són més de tres, i, segons 
com es miri, no arriben a tres. A més a més 
—i per sort!— la bibliografia catalana s'ha fet 
prou abundosa, fins al punt que alguns —mas-
sa!— llibres i espectacles dramàtics, importants 
o no, m'hauran passat per malla. Del meu punt 
de vista, doncs, la pregunta no és contestadora, 
i si en altres ocasions vaig gosar contestar-la, 
va ésser, senzillament, perquè era més jove, 
més ingenu i menys cautelós.
Tanmateix, per tal de no deixar el full en blanc, 
esmentaré un grapat d'obres que, per determi-
nades raons, m'han deixat un record durador. 
No pretenc —i voldria que això constàs expres-
sament— que siguin «les millors», ni «les més 
importants», ni res de tot això.
— En el gènere novel·la vull fer esment de 
Mirall trencat de Mercè Rodoreda, d'Espai d'un 
ritual de Josep-Lluís Seguí i de Dido i Eneas 
de Jaume Vidal Alcover. (I encara m'agradaria 
afegir totes les que ha publicat Pedrolo, però 
em pens que les regles del joc no m'ho per-
meten.)
— Quant a narració, tinc un bon record de 
Primera comunió d'Antònía Vicens, de Sumari 
d'homicida de Joan Rendé i d'El cementiri de 
roses de Gabriel Janer Manila.
— En matèria de poesia les meves predileccions 
són nombroses. Per exemple, Llibre de merave-
lles de Vicent Andrés Estellés, o tot el que ha 
publicat Joan Brossa. Posats a triar, em decan-
taré per Cappare i Antologia de poemes de 
revolta.
— Dins un gènere de fronteres tan imprecises 
com és l’assaig, no vacil·laré gens a esmentar 
Signes, llengua i cultura de Sebastià Serrano, 
Cartes impertinents de Maria-Aurèlia Capmany 
i Idioma i prejudici de Rafael-Lluís Ninyoles.
— Dels textos dramàtics que he llegit o he vist 
representar, m’han atret especialment El verí 
del teatre de Rodolf Sirera, El ball de les bal-
dufes del meu enyorat Llorenç Moyà i Una 
Roma per Cèsar de Jaume Vidal Alcover.
— Finalment, pel que fa a biografia-memòries, 
posem Els meus primers trenta anys i Els altres 
quaranta anys, tots dos de Francesc de B. Moll, 
i Petita memòria d’un mestre del meu temps 
de Gabriel Janer Manila.
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JORDI LLOVET
NOVEL·LA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
L'adolescent de sal de Biel Mesquida.
Ulysses de James Joyce, en traducció de Joa-
quim Mallafrè.
NARRACIÓ
Notes del capvesprol de Josep Pla.
Les roques i el mar, el blau de Salvador Espriu.
Uf, va dir ell de Quim Monzó.
POESIA
A hores petites de Joan Vinyoli.
Quatre mil mots de Pere Quart.
La llibertat i el terror de Narcís Comadira.

ASSAIG
Catalunya a l'època moderna de Miquel Batllori. 
Poesia, llenguatge, forma de Marià Manent.
El ¡o poètic de Carles Riba i Paül Valéry de 
Mercè Boixareu.
TEATRE
Ho desconec.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Memòries politiques de Don Francesc Cambó. 
Memòries de la guerra i de l'exili de Maurici 
Serrahima.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.

JOAQUIM MOLAS
NOVEL·LA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcel.
L'adolescent de sal de Biel Mesquida.

NARRACIÓ
Semblava de seda i altres contes de Mercè 
Rodoreda.
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Uf, va dir ell de Quim Monzó.
POESIA
Tocant a mà de J. V. Foix.
Poemes de seny i cabell de Joan Brossa.
Mirall, espai, aparicions de Pere Gimferrer. 
Obra poètica 1975-79 de Joan Vinyoli.
Obra completa vol. III. Manual de conformitats 
de Vicent Andrés Estellés.
Setmana Santa de Salvador Espriu.
ASSAIG
Meditacions en el desert de Gaziel.
Prosperitat i rauxa de Catalunya de Josep Pla. 
Dietari 1970-1980 de Pere Bosch i Gimpera.
TEATRE
Poesia escènica (volum I a volum III) de Joan 
Brossa.
Mary d'Ous o Alias Serrallonga d’Els Joglars 
(Albert Boadella, etc.).
Memòria general d’activitats d’El Rogle (Rodolf 
Sirera, etc.).

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Notes del capvesprol de Josep Pla.
El vel de Maia de Marià Manent.
Del passat quan era present (vol. I) 1940-1947 
de Maurici Serrahima.

DOLORS OLLER
Voldria fer dues observacions:
,1,-“Trobo a faltar un apartat on pugui encabir-se 

obra de Josep Pla, alguns volums de la qual 
an sortit en aquests deu anys. La destaco, 
ones, globalment perquè em sembla fonamen- 
ai tant des del punt de vista literari com del 

pensament.
2-~EI límit de tres m'ha resultat petit en alguns 
casos i m’he pres la llibertat d'ampllar-lo. Al 
¿ p 1 aJa R penso que la necessitat d’ampliació 

una dada de crítica global significa-
va encara que implícita.

Dit això, la llista que proposo és la següent:
NOVEL·LA
El Rusio i el Pelao de C. A. Jordana.
(Encara que n'hi ha una edició a Santiago de 
Chile el 1950, la d'Antologia Catalana [Ed. 62, 
1975] és la primera feta a Catalunya.)
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
El temps de les cireres de Montserrat Roig.
Les aventures del cavaller Kosmas de Joan 
Perucho.

NARRACIÓ
Uf, va dir ell de Quim Monzó.
Històries de la mà esquerra de Jesús Moneada.
Cinc cèntims de Núria Pompeia.

POESIA
Encara les paraules de Joan Vinyoli.
Llibre de Daniel de Joan Ferraté.
La llibertat i el terror de Narcís Comadira.

ASSAIG
Lectura de «La terra gastada» de T. S. El iot 
de Joan Ferraté.
Sobre literatura de Gabriel Ferrater.
La poesia de Carles Riba de Gabriel Ferrater. 
Diccionari etimològic i complementari de la 
llengua catalana de Joan Coromines.

TEATRE
Revolta de bruixes de Josep M. Benet i Jornet. 
Plany en la mort d'Enric Ribera de Rodolf 
Sirera.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Ressonàncies de J. Puig i Ferreter.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.
Quinze generacions d’una familia catalana de 
Martí de Riquer.

FRANCESC PARCERISAS
NOVEL·LA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcel.
L'adolescent de sal de Biel Mesquida.

NARRACIÓ
Botànica oculta de Joan Perucho.
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders.
Uf, va dir ell de Quim Monzó.

POESIA
Poesia completa 1937-1975 de Joan Vinyoli.
Obra completa (6 vols, publicats) de Vicent 
Andrés Estellés.
Mirall, espai, aparicions. Poesia 1970-1980 de 
Pere Gimferrer.

ASSAIG
Literatura catalana contemporània de Joan 
Fuster.
Lectura de «La terra gastada» de T. S. Eliot de 
Joan Ferraté.
Aspectes del Modernisme de Joan-Lluís Mar- 
fany.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Qualsevol dels volums inèdits de \'Obra com-
pleta de Josep Pla.
Del passat quan era present (2 vols.) de Mau-
rici Serrahima.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.

FRANCESC PÉREZ I MORAGON
NOVELLA
El desig dels dies de Joan-Francesc Mira.
Hem posat les mans a la crònica de Manuel 
de Pedrolo.
El temps de les cireres de Montserrat Roig.

NARRACIÓ
Viatges i flors de Mercè Rodoreda.

Joan Brossa
Teatre Complet

Poesia Escènica 19451954 
Un» obí-u faiwumnfal per al teatre eatalú 

pràcticament descouegvdu fine avui

EDICIONS «2 s a

Notes del capvesprol

J.E35
Josep Pla Obra 

completa

Te deix, amor, la mar com a penyora de Carme 
Riera.
El vel de Maia de Marià Manent.

POESIA
Obra poètica 1975-79 de Joan Vinyoli.
Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés. 
La barba del cranc de Joan Brossa.

ASSAIG
Ofici de Setmana Santa de Xavier Rubert de 
Ventós.
Signes, llengua i cultura de Sebastià Serrano. 
La decadència al País Valencià de Joan Fuster.

TEATRE
El retaule del flautista de Jordi Teixidor. 
Revolta de bruixes de J. M. Benet i Jornet. 
Defensa índia de rei de Jaume Melendres.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Seixanta anys d'anar pel món d'Eugeni Xammar. 
Del passat quan era present de Maurici Serra-
hima.
Al servei de Catalunya i de la República de 
Frederic Escofet.

JAUME PONT
NOVEL·LA
L'adolescent de sal de Biel Mesquida.
Diari de bordell de Josep-Lluís Seguí.
Ventada de morts de Josep Albanell.

NARRACIÓ
Monstruari fantàstic de Joan Perucho.
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Les roques i el mar, el blau de Salvador Espriu. 
POESIA
A hores petites de Joan Vinyoli.
Alicates de Ramon Pinyol i J. P. Viladecans. 
L'espai desert de Pere Gimferrer.
ASSAIG
Lectura de «La terra gastada» de T. S. Eliot de 
Joan Ferraté.
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Josep Pla o la raó narrativa de Josep M. Cas-
tellet.
La «Introducció» de Jordi Llovet a Monsieur 
Teste de Paül Valéry.
TEATRE
Poesia escènica de Joan Brossa.
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom. 
Travessa deserts de Carles Reig.
BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Ressonàncies de Puig i Ferreter.
El present vulnerable de Feliu Formosa.
Notes del capvesprol de Josep Pla.

IGNASI RIERA
NOVEL·LA
Cavalls cap a la fosca de Baltasar Porcel. 
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
Matèria de Bretanya de C. Sánchez-Cutillas.
NARRACIÓ
Contes i narracions (1956-1974) de Manuel de 
Pedrolo.
Perduts al pàrking de Víctor Mora.
Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury de 
Quim Monzó.

POESIA
Cercles de Joan Vinyoli.
La llibertat i el terror de Narcís Comadira.
El gos geomètric d’Agustí Bartra.
(Em falta espai a l'enquesta per als noms i les 
obres de V. Andrés Estellés, Josep M. Llompart, 
Pere Quart, Josep Piera i Miquel Martí i Pol.)
ASSAIG
Prosa (Obres completes, 2) de J. V. Foix.
Barcelona a mitjan segle XIX de Josep Benet 
i Casimir Martí.
Literatura catalana contemporània de Joan 
Fuster.
(Si el concepte d'assaig no s'aplicava a les 
dues darreres obres, les supliría pels Aspectes 

del Modernisme de J. L. Marfany i el Dietari 
1979-1980 de Pere Gimferrer.)

TEATRE
Poesia escènica (1955-1958) de Joan Brossa. 
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom.
Plany en la mort d’Enric Ribera de Rodolf Sirera.
BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Picasso vivent (1881-1907). Infantesa i primera 
joventut d'un demiürg de Josep Palau i Fabre. 
Salvador Espriu de Maria-Aurèlia Capmany. 
Memòria personal d'Antoni Tàpies.
Del passat quan era present de Maurici Serra- 
hima.

J. M. SALA-VALLDAURA
NOVEL·LA
Oferiu flors als rebels que fracassaren d'Oriol 
Pi de Cabanyes.
L'adolescent de sal de Biel Mesquida. 
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.

NARRACIÓ
Narracions [1924-1973] de Llorenç Villalonga. 
Monstruari fantàstic de Joan Perucho.
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury de 
Quim Monzó.
POESIA
Latituds dels cavalls de Francesc Parcerisas.
L'espai desert de Pere Gimferrer.
Alicates de Ramon Pinyol i J. P. Viladecans. 
Obra poètica 1975-1979 de Joan Vinyoli.
Correspondències com conspiracions de Vicenç 
Altaió.

ASSAIG (I CRÍTICA)
Una generació sense novella? d'Alan Yates.
Ofici de Setmana Santa de Xavier Rubert de 
Ventós.
Lectura de «La terra gastada- de T. S. Eliot 
de Joan Ferraté.

TEATRE
Berenàveu a les fosques de Josep M. Benet 
i Jornet.
Àlias Serrallonga o La torna d’Els Joglars. 
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Del passat quan era present de Maurici Serra- 
hima.
El vel de Maia de Marià Manent.
Notes del capvesprol de Josep Pla.
El present vulnerable de Feliu Formosa.
I si puc, encara, el segon volum de les Obres 
completes de J. V. Foix, dedicat a la seva Prosa, 
tant pel que fa a la poesia com a la narració 
i l'assaig. (Crec que s'hi hauria d'afegir la tra-
ducció, i fer quelcom de semblant amb la lite-
ratura infantil i juvenil.)

ENRIC SULLA
NOVELLA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
El temps de les cireres de Montserrat Roig. 
L'adolescent de sal de Biel Mesquida.
NARRACIÓ
Uf, va dir ell de Quim Monzó.
Te deix, amor, la mar com a penyora i Jo pos 
per testimoni les gavines de Carme Riera.
Reivindicació de la vidua Txing de Baltasar 
Porcel.
POESIA
Mirall, espai, aparicions de Pere Gimferrer. 
La llibertat i el terror de Narcís Comadira.
Poesia completa i l'obra posterior de Joan Vi-
nyoli.

ASSAIG
Lectura de «La terra gastada- de T. S. Eliot 
de Joan Ferraté.
Sobre literatura, La poesia de Carles Riba i 
Sobre el llenguatge de Gabriel Ferrater.
Iniciació a la poesia de Salvador Espriu, Qües-

"Novetat" BIBLIOTECA ABAT OLIBA
APORTACIO A 
L’ESTUDI DE LA 
LITERATURA GUALANÀ 
Pere Bohigas
Pròleg d’Amadeu J. Soberanas
460 pp.

Amb motiu dels vuitanta anys de Pere Bohigas, con-
servador de la secció de manuscrits de la Biblioteca 
de Catalunya i professor de l’Escola de Bibliotecà-
ries, l’Associació Internacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes, la Fundació Congrés de Cultura Ca-
talana i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
li han volgut retre un homenatge públic amb l’edició 
d’aquest volum, que conté una àmplia selecció d’ar- 
ticles apareguts al llarg de la fecunda vida científica 
de l’autor. De Ramon Llull fins a Carles Riba, tro-
bem un ampli ventall de temes, tractats amb compe-
tència i amenitat.
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tions de literatura, política i societat i Josep 
Pla o la raó narrativa de Josep M. Castellet.
TEATRE
Revolta de bruixes de Josep M. Benet i Jornet. 
Poesia escènica de Joan Brossa.
Els muntatges del Teatre Lliure.
BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.
El present vulnerable. Diaris I (1973-1978) de 
Feliu Formosa.
Memòria personal d'Antoni Tàpies.
OBSERVACIONS:
1. M’he permès d’eixamplar el concepte d'«o- 
bra» en alguns casos a fi d'encabir-hi, com en 
els casos de Vinyoli o Castellet, llibres di-
versos.
2. Ben pensat, aquesta dècada em sembla re-
lativament dominada per l’obra (en el sentit 
exposat) de Pere Gimferrer.

JOAN TRIADÚ
NOVELLA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
Temps obert de Manuel de Pedrolo.
Ventada de morts de Josep Albanell.

NARRACIÓ
Tocant a mà de J. V. Foix.
Semblava de seda i altres contes de Mercè 
Rodoreda.
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders.
POESIA
Obra completa. Poesia de Pere Ouart.
Manual de conformitats de Vicent Andrés Es-
tellés.
Mirall, espai, aparicions de Pere Gimferrer.
ASSAIG
A través de la història i la cultura de Miquel 
Batllori.
Assaigs I de Joan Fuster.
Poesia, llenguatge, forma de Marià Manent.

TEATRE
Una altra Fedra, si us plau de Salvador Espriu. 
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom. 
Poesia escènica de Joan Brossa.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
Diari d'un escriptor. Ressonàncies de J. Puig 
i Ferreter.
L'exiliada d'A. Bladé Desumvila.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.

ACLARIMENTS I UNA CONCLUSIÓ:
Sé que Temps obert no és un llibre que s'hagi 
publicat amb aquest nom, que hi ha volums 
d’obra -completa» que contenen títols que han 
estat publicats abans, solts, fora del temps que 
ens ocupa i que Ressonàncies -pertany» a una 
altra època. I tanmateix...
Una conclusió és, per a mi, que en aquests 
onze anys la literatura catalana ha progressat 
cap a la normalització, en el sentit que hi ha 
una qualitat més repartida però menys decisiva, 
com a les «grans» literatures veïnes. Els 
«grans» noms i les «grans» obres semblen ja 
una supervivència del passat, i avui impera la 
discreció...

FRANCESC VALLVERDÚ
ADVERTIMENTS I EXCUSES:
1) No essent ni rendista ni crític professional, 
no pretenc pas d'haver llegit encara totes les 
obres d'interès que s'han publicat durant 
aquests onze anys. Me n'excuso a l'avançada.
2) En poesia m'han sortit deu títols, i no m'és 
possible de retallar. Si el criteri dels tres lli-
bres, però, fos imprescindible, m’avindria, per 
les atzaroses raons del joc, que només es 
comptessin els tres primers de la meva llista.
3) En assaig he exclòs l'estudi o la investiga-
ció, però hi he tingut en compte els estudis 
literaris.
4) He descartat les Obres completes, excepte 
quan la totalitat o la major part de textos inclo-

sos en un volum han estat efectivament una 
novetat dins el període 1971-1981.
5) He evitat la temptació, que en dues o tres 
ocasions m’ha assaltat, de repetir un mateix 
nom dins cada gènere.
NOVELLA
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
El doctor Rip de Salvador Espriu.
L'endemà de mai de Miquel-Àngel Riera.
NARRACIÓ
Diari 1918 de J. V. Foix.
Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. 
Viatges i flors de Mercè Rodoreda.
POESIA
Setmana Santa de Salvador Espriu.
Obra poètica de Miquel Martí i Pol.
Mirall, espai, aparicions de Pere Gimferrer. 
Ouatre mil mots de Pere Quart.
Soleia d'Agustí Bartra.
Obra poètica 1975-1979 de Joan Vinyoli.
Obra completa de Vicent Andrés Estellés. 
Poemes de seny i cabell de Joan Brossa. 
Poemes 1950-1975 de Segimon Serrallonga.
Si tot és dintre de Feliu Formosa.

ASSAIG
Literatura catalana contemporània de Joan 
Fuster.
Iniciació a la poesia de Salvador Espriu de 
Josep M. Castellet.
Dietari 1979-1980 de Pere Gimferrer.
TEATRE
Teatre complet de Joan Brossa.
Antaviana de Pere Calders i Dagoll-Dagom. 
Berenàveu a les fosques de J. M. Benet i Jornet.

BIOGRAFIA-MEMÒRIES
El vel de Maia de Marià Manent.
Memòries de la guerra i de l'exill de Maurici 
Serrahima.
Notes per a Silvia de Josep Pla.

NOVETATS DE LA COL LECCIO SAURl
VENT SENSE 
PARAULES
Josep M. Bailarín 
320 pp.
Nova tria dels articles 
i les pauses apareguts 
setmanalment al diari 
“Avui”, decantada 
“cap als que parlen de 
Déu sense vergonya” 
i seleccionada per 
“espais de fe”.
UN TEMPS PER A 
DÉU
Evangelista Vilanova 
328 pp.
Llibre que es pregunta, 
amb serenitat i 
suavitat, què pot ser la 
fe en el món d’avui, 
tant per als grans com

per als joves, tant per 
als qui viuen al “món” 
com per als 
“religiosos”.
Dels mateixos autors, a 
la mateixa col·lecció:
EL CORATGE DE 
CREURE
E. Vilanova
Segona edició.
CONÈIXER DÉU, 
PARLAR DE DÉU
E. Vilanova
PREGÀRIA AL
VENT
J.M. Bailarín
Tercera edició.
PARÀBOLA DELS 
RETORNS
J.M. Bailarín

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

[219] 27


