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Xavier Macia i Nuria Perpinya guanyaren el 
1984 la primera edicio del premi «Josep 
Vallverdu» d'assaig amb un treball que ara 
ha sortit al carrer amb el titol de La poesia de 
Gabriel Ferrater.' Tai i com diu Josep Mur- 
gades en el proleg, amb el llenguatge que el 
caracteritza, I'obra va ser «forgada a passar 
d'antuvi per les torques caudines de I'acade- 
micisme mes eixorc en forma d'expedient 
tesinaire» (p. 15). L'academicisme es en 
realitat, perd, una de les virtuts del llibre: 
bibliografia completa, estructuracid ben 
pensada per tai de no deixar buits, i resums 
al final de cada capitol a manera de conclu
sions provisionals. I aixo que en algun 
moment s'intueix I'apassionament dels au
tors per I'obra del poeta, apassionament ben 
legitim, pero que en personalitats com Fer- 
rater pot conduir facilment a la identificacio i 
a la perdua de rigor, la qual cosa no succeeix 
en aquest cas. «L'unica seduccio consentida 
en aquest estudi —diuen els autors— es la 
de l'obra» (p. 17). En efecte, el que se'ns hi 
proposa es una lectura de Les dories i els 
dies prou suggerent per a esdevenir un bon 
punt d'entrada al tema per al lector no 
iniciat, tot i que, com acostuma a passar 
amb els «expedients tesinaires», les fonts 
queden una mica massa a flor de pell i 
algunes notes a peu de pagina esdevenen 
prolixes. El mes interessant es el repas que 
es fa en la segona part—la mes interpretati
ve— dels temes essencials de la poetica 
ferrateriana: el pas del temps, la redescober- 
ta del pou de la memdria a traves de la 
poesia, I'amor com a possessio de la vida 
moral de I'estimada, les fonts mitiques i la 
metafisica de la por i de la ironia.

Jacqueline Hurtley, professora anglesa resi
dent a Barcelona, es preocupa ja fa temps 
d'esbrinar el motiu pel qual durant els 
primers anys de la postguerra es publicaven 
tantes traduccions de novel-la anglesa al 
castella, i aixo va fer que anes a parar fins a 
Josep Janes i Olive. L'estudi del Janes 
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editor es completa despres amb el de dife- 
rents facetes del personatge i d’altres etapes 
de la seva vida. El resultat es el llibre Josep 
Janes. El combat per la cultura,1 2 un bon 
model del que ha de ser un treball d'investi- 
gacio biografica, amb una quantitat aclapa- 
radora d'informacio. En aquest sentit, dona 
I'altra cara de la moneda del que fou El meu 
Josep Janes i Olive de Joan Rius i Vila, mes 
divulgatiu i basat en el record. El llibre es 
divideix en dues parts. La primera se centra 
en el periode que abraga fins a la guerra 
civil. Hi destaca la recerca inedita sobre els 
anys d'adolescencia, que ens fa adonar de la 
seva increible precocitat, no solament com a 
escriptor, sino tambe com a editor. Fins al 
punt que en aquests anys ja es trasllueixen 
els quatre «punts cardinals de la visio cdsmi- 
ca de Janes»: cultura, corner?, catolicisme i 
catalanisme (p. 71). La segona part es fixa en 
la postguerra i hi sobresurt I'exploracio 
detectivesca per tai d'esbrinar el finanga- 
ment d'algunes empreses. Hi queda clar que 
no es tracta de justificar o criticar actuacions 
o actituds en moments dificils, sino d'estu- 
diar-les de forma rigorosa i objectiva. El 
volum es complementa amb dos apendixs: 
un amb I'obra completa de I'autor, amb 
articles periodistics i tasca editorial inclosos, 
i I'altre amb els premis literaris fundats 
durant la postguerra.

El darrer volum dels «Quaderns de Navega- 
cio» de «Les Naus d'Empuries» es el de Joan 
Melcion sobre Croniques de la veritat oculta 
de Pere Calders.3 La col-leccio es dirigida a 
un public molt concret (els estudiants dels 
darrers cursos de I'ensenyament mitja i dels 
primers de I'universitari) i aixd en condicio- 
na el contingut —necessariament divulga
tiu— i sobretot el didactisme de I'estructura- 
cio. Per a Melcion, Croniques de la veritat 
oculta es «una de les peces claus de la 
narrativa catalana d'aquest segle» (p. 7) i, 
des d'aquesta perspectiva, vol demostrar la 
seva posicio de pont entre dos dels perlodes
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Gabriel Ferrater, I’obra del qual es I’objecte 
d’un llibre de Xavier Macia i Nuria Perpinya.

Josep Janes i Olive, biografiat per Jacqueline 
Hurtley i, paral-lelament, per Joan Rius i Vila. 
(Dibuix de Francesc Domingo.)



Pere Calders, Joan Melcion dedica un volum 
de «Les naus d'Empuries» a Croniquesde la 
veritat oculta.

mes importants de la produccio caldersiana: 
el dels anys trenta i el dels anys cinquanta. 
Aquest fet confereix al recull «un caracter de 
compendi i de sintesi de tota una produccio 
creativa, que li afegeix un interes comple- 
mentari al que ja te de per si com a obra 
d'una indiscutible qualitat literaria: permet 
una analisi exhaustiva i en profunditat dels 
elements claus que configuren I'univers Iite- 
rari caldersia en la seva totalitat# (ps. 21-22). 
A partir d'aquesta hipotesi enumera i desen- 
volupa els trets caracteritzadors dels contes: 
«l'estabilitat inicial», «l'escenari quotidia», 
«els personatges i el seu codi de comporta- 
ment», «el fet trasbalsador», «entre la trans- 
gressio i la subordinacio als codis», «els 
limits de la realitat», «la reiteracio de mo- 
tius» i «la descodificacio literaria». Aquest 
darrer apartat es el que mereix major aten- 
cio, perque es on s'incorporen les argumen- 
tacions mes originals. Melcion hi demostra 
com Calders es val dels trets caracteritza
dors de la literatura fantastica pero amb la 
finalitat paradoxal de manipular-los ironica- 
ment per tai de provocar, amb uns procedi- 
ments essencialment teenies i amb molt 
d'ofici al darrera, «una reflexio sobre la 
incapacitat de I'home per assumir tot allo 
que no s'ajusti a una interpretacio esquema- 
tica del mon i a uns determinats codis de 
conducta social# (p. 72).

Encara que sigui escapant una mica dels 
limits tematics fixats a priori, no voldriem 
cloure aquest apartat sense fer mencio del 
llibre de caracter metodoldgic de Salvador
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Oliva sobre metrica catalana.4 Nomes unes 
minimes anotacions. Vol ser un manual no 
especialitzat que ompli el buit existent en el 
tema. En aquest sentit, te les virtuts i les 
pegues de tots els manuals. La principal 
virtut, la sistematitzacio. La pega, la necessi- 
tat de deixar fixades unes idees —sobretot 
en els «Conceptes preliminars»— que son 
diffcils de definir amb precisio. A esmentar 
tambe la descompensacio entre el nivell 
molt elemental de que es parteix a I'hora 
d'introduir alguns temes (la siTlaba o el 
diftong) i la incorporacio en determinats 
moments de teories mes complexes que son 
per a una altra mena de lector; o entre la 
rigorositat de tot manual i les digressions 
impropies sobre, per exemple, I'elocucio als 
mitjans de comunicacio. Tot i aixd, es un 
punt de referencia a tenir en compte, a 
I'espera d'una segona edicio de Metrica 
catalana i, sobretot, d'algu que es vegi amb 
cor de tirar endavant una histdria de la 
metrica, que fa molta falta.

MISCEL-LANIES I HOMENATGES

L'Associacio Internacional de Llengua i Lite
ratura Catalanes, la Universitat Autonoma 
de Barcelona i les Publicacions de I'Abadia 
de Montserrat, amb la col-laboracid de la 
Diputacio de Barcelona, han publicat els dos 
volums d'Estudis de literatura catalana en 
honor de Josep Romeu i Figueras, amb 
motiu de la seva jubilacio com a professor 
universitari.5 Inclou trenta-nou articles enfo- 
cats especialment cap a aquells temes pels 
quals Josep Romeu s'ha interessat al llarg 
de la seva carrera. Un d'ells, la poesia 
catalana contemporania i, per extensio, la 
literatura catalana del segle XX. De treballs 
concrets sobre I'obra de poetes diversos, 
destaquen, pel prestigi dels autors estudiats, 
el de J. M. Sala-Valldaura sobre Costa i 
Llobera (El trajecte poetic de Miquel Costa i 
Llobera, volum II, ps. 309-317) i el de Carme 
Gregori Soldevila sobre Miquel Duran de 
Valencia, fruit d'una memoria de llicenciatu- 
ra presentada recentment (La poesia de 
Miquel Duran de Valencia, volum I, ps. 
433-462). N'hi ha tambe d'altres sobre au
tors menys coneguts o no tan afavorits per 
la critica: el de Josep Ballester a proposit de 
L'obra poetica de Marc Granell (volum I, ps. 
81-100); el de M. Carme Mas i Morillas 
d'Aproximacio a I'obra poetica de Joan 
Antdnio i Guardias (1890-1967) (volum II, ps. 
51-71); el de Loreto Busquets sobre La 
poesia d'Angels Pomes (volum I, ps. 143- 
181), i el de Pere Rossello dedicat a L'obra 
poetica original de Rafael Ginard Bauga 
(volum II, ps. 295-308). En segon Hoc, els 
d'estricta histdria literaria: el de Jordi Caste
llanos (Catolicisme i decadentisme. L'obra 
poetica de Joaquim Ruyra, volum I, ps. 
223-240), que, a part de mostrar una faceta 
no prou coneguda de I'autor de Marines i 
boscatges, sobrepassa I'estudi especific de 
I'obra per tal d'investigar com es possible la 
incorporacio d'uns valors estetics moderns 
sense fer trontollar un ideari catolic ben 
assumit; el d'Albert Manent sobre les edi- 
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cions comarcals (La colleccio «Rosa de 
Reus», volum II, ps. 35-50); el de Vicent 
Simbor sobre la importancia del Pais Valen
cia durant les primeres decades del segle en 
el rellanqament d'una narrativa que ell ano- 
mena «paracostumista» (Les passes inicials 
de la narrativa contemporania al Pais Valen
cia: la primera aparicid d'«EI cuento del 
dumenche», volum II, ps. 319-340), i el de 
Maria Angela Cerda i Surroca sobre I'obra 
de Prat Gaballi entre 1901 i 1913, que es 
proposa demostrar I'existencia d'una «gene- 
racid-pont» (p. 289) que «expandi gradual- 
ment per uns espais noucentistes i classicis- 
tes unes influencies extretes de cenacles 
modernistes# (p. 309) (Pere Prat Gaballi i el 
cantic de jovenesa, volum I, ps. 289-310).6 
Per ultim, els articles centrats en aspectes 
determinats d'estudi d'un autor: el de Jordi 
J. Costa sobre Fauna i flora aquatica I 
costanera dins el teatre de J. M. de Sagarra 
del 1927 al 1936 (volum I, ps. 357-376), molt 
especialitzat i massa estadistic i descriptiu; 
el de Maria Isabel Pijoan d'Aproximacio a la 
metafisica de Salvador Espriu (volum II, ps. 
203-222), amb la intencio de descobrir una 
metafisica unitaria en la diversitat de I'obra 
espriuana a partir d'una lectura de Les 
canqons d'Ariadna; el de Vicent Escriva 
sobre La circulacio del saber en la narrativa 
d'Enric Valor (volum I, ps. 395-407) i espe
cialment el de Carles Miralles a proposit de 
Les irreals omegues de J. V. Foix —un dels 
mes interessants de tota la miscel-lania—, 
que investiga, despres d'unes precisions 
previes sobre cronologia, «el context de la 
dialectica realitat-irrealitat» (p. 140), en el 
qual es mou el poeta, que es allo que 
provoca que les «omegues» necessariament 
hagin d'esdevenir «irreals» (Per ajudar a una 
lectura de «Les irreals omegueso, volum II, 
ps. 127-140).

Tambe ha vist la Hum el quart volum de la 
miscel-lania dedicada a Antoni M. Badia i 
Margarit.7 Hi predominen, com es logic, els 
temes linguistics. Entre els literaris hi ha dos 
articles a ressenyar. El primer, el de Denise 
Boyer sobre Les normes metriques en Es
priu (ps. 221-229), que tracta de descobrir les 
normes metriques propies del poeta en 
casos de vocals en contacte. Mes aviat 
descriptiu i poc interessant. El segon, de 
Loreto Busquets i dedicat a J. V. Foix (Ritme 
i melodia a «Sol, i de dol», ps. 191-220): a 
partir d'una analisi molt tecnica dels divuit 
primers sonets del llibre, justifica com tam
be mitjanqant el ritme i la melodia —en 
aquest sentit destaca la interpretacio de I'us 
del decasil-lab de 4+6— es pot arribar a una 
interpretacio del llibre com a «meditacio 
unica i reiterada del Jo intel-lectiu i creador 
del poeta entorn del seu mateix esser i del 
proces cognoscitiu i poetic que en ell es 
verifica# (p. 191), que es avalada igualment 
a traves de les imatges, els simbols, les 
metonimies i la sintaxi. A part d'aquests dos, 
n'hi ha un parell mes a esmentar encara que 
quedin una mica mes allunyats dels nostres 
proposits: un d'Albert Porqueras-Mayo so
bre Els estudis Catalans i la North American 
Catalan Society (NACS) (ps. 231-243), i un 
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altre de tedric, de Maria-Isabel Pijoan, que 
aplica les teories de Gilbert Durand sobre 
estructuralisme figuratiu a un text de Josep 
Carner (L'estructuralisme figuratiu com a 
alternativa en la crftica literaria actual, ps. 
245-267).

Poc despres de la mort de Joan Vinyoli, 
I'lnstitut de Ciencies de I'Educacio de la 
Universitat de Barcelona organitza un sim- 
posi per a I'estudi de la seva obra. Ara, el 
mateix ICE publica el volum amb les ponen- 
cies que s'hi llegiren.8 En un principi, la 
categoria dels ponents (tots ells especialis- 
tes o gent que havia mantinguttracte directe 
amb I'homenatjat) sembla garantir-ne els 
resultats. A I'hora de la veritat, pero, el 
balanp no es tan reeixit. En primer Hoc, per 
una questio formal: la poca cura en I'edicio 
del volum. En segon Hoc, perque la catego
ria dels dissertants i I'enfocament individua- 
litzat de cada ponencia contrasts amb un 
contingut final que globalment es poc atrac- 
tiu. Potser per la poca coordinacio a I'hora 
d'escollirtemes (hi ha una certa descompen- 
sacio motivada per les repeticions); per la 
rapidesa amb que son tractats (obliguen les 
circumstancies, es ciar), i per la perdua 
d'objectivitat que suposa la mort recent, 
cosa que potencia I'evocacio, en detriment 
de I'analisi rigorosa. Pel que fa a visions de 
caire general, cal mencionar L'expressionis- 
me de Joan Vinyoli (ps. 31-41) d'Alex Susan
na, que repassa I'evolucio de la seva obra en 
funcio de la necessitat constant d'expressar 
les experiencies d'una vida marcada pel 
contrast ideal-realitat; o Joan Vinyoli: poe
sia i passid (ps. 101-109) de Francesc Parce- 
risas, amb un seguit de reflexions, tambe 
centrades en el gaudi de la vida i I'aparicio 
del desig. En un nivell mes especialitzat, 
I'esbos de Jordi Llovet a Vinyoli i la poesia 
alemanya (ps. 53-62); La practica de la 
poesia i la poetica de Joan Vinyoli (ps. 63-75) 
de Xavier Folch, que analitza el proces de 
composicio del poema Domini magic a 
.partir de les variants existents; i La «Primera 
elegia de Duino», de Rilke: Analisi d'una 
traduccio de Joan Vinyoli (ps. 77-87) de Feliu 
Formosa. Completen el volum L’horitzo filo- 
sofic de la poesia de Joan Vinyoli de Fran
cesc Goma (ps. 9-30), una intervencio no 
titulada de J. L. Panero (ps. 44-52), Joan 
Vinyoli: Matizaciones acerca de su persona 
y de su poesia y recuerdos de una traduc- 
cion de Jose Agustin Goytisolo (ps. 89-100), 
amb una introduccio que vol ser polemica, 
De Rilke a Holderlin de Joan Teixidor (ps. 
111-117) i Joan Vinyoli i la literatura anglo- 
saxona de Sam Abrams (ps. 119-133).

REVISTES

La revista «Faig» de Manresa dedica el seu 
numero 26, d'abril d'aquest any, a un mono- 
grafic sobre la vida i l’obra de Josep Pla.9 El 
volum, en la linia dels extraordinaris anuals

8. Joan Vinyoli, «Quaderns del finestralu, 2, Institut de 
Ciencies de I'Educacio de la Universitat de Barcelona, 
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riament deixem per a un altre moment la publicacio del 
primer numero de ((Catalan Review», dedicat a J. V. Foix. 
Quant a llibres, tambe ens hauria agradat dir alguna cosa 
del volum de Montserrat Palau titulat La narrativa al Camp 
de Tarragona (1939-1985) i editat a Reus per les Edicions 
del Centre de Lectura, pero a I'hora de redactar aquestes 
linies encara no ens ha arribat a les mans.

Joan Vinyoli. L’ICE de la Universitat de 
Barcelona ha publicat les ponencies llegides 
en un simposi sobre la seva obra.

de «Faig», esforqa interessant. D'una banda 
perque recupera un seguit de material inedit 
i dispers de I'autor empordanes. Quant a 
I'inedit, inclou una edicio de Sis cartes de 
Josep Pla a Albert Manent (ps. 91-104) a 
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cura de Manent mateix, que dona nous 
details biografics dels anys 1959 i 1960. 
Quant al dispers, I'article Sobre la normalitat 
aparegut el 1927 a «La Publicitat» (ps. 7-9); 
I'edicio de Huis Bonada d'unes cartes de 
1924 a «La Veu de Catalunya», signades 
conjuntament amb Eugeni Xammar arran 
d'una polemica amb Manuel de Montoliir, 
amb propostes de com bastir un nou projec- 
te cultural d'una forma mes popular de com 
ho havia fet el Noucentisme (ps. 11-32), i la 
publicacio a cura de Cristina Badosa d'uns 
articles de 1921 a «La Publicitat», en la 
mateixa linia que els anteriors, a proposit 
d'una polemica sobre estil mantinguda amb 
Carles Soldevila (ps. 35-54). D'altra banda te 
I'interes d'incorporar uns quants estudis 
sobre temes concrets. En destaca un de 
Gloria Casals i Amadeu Viana sobre «els 
mecanismes retdrics convencionals que 

provoquen un efecte col-loquial» (p. 57) en 
la seva prosa (De retorica o com fer combre- 
gar amb rodes de moli, ps. 55-60). A mes 
d'un altre de Cristina Badosa sobre I'evolu
cio de I'obra planiana a partir de I'analisi de 
les diverses versions d'Un mort a Barcelona 
(El proces narratiu en I'obra de Josep Pla, 
ps. 63-74) i d'un de Narcis Garolera que 
demostra com Pla se sentia captivat per 
Italia (Italia en I'obra de Josep Pla, ps. 77-82). 
Tot plegat es complements amb una evoca- 
cio de Josep Verges (Vint-i-una canonades, 
ps. 85-87) i una bibliografia.

«Reduccions» de Vic ha publicat un numero 
especial doble (num. 29-30) corresponent a 
febrer-juny de 1986, dedicat a Josep Carner, 
que inclou un recull d'escrits de I'autor i un 
seguit d'estudis sobre la seva obra. Quant a 
I'edicio de documents, hi trobem les cartes 
del poeta a Maria Manent previes a I'edicio 
de Poesia (1957), a cura de Segimon Serra- 
llonga (ps. 18-48), i les que adrega a Rossend 
Serra i Pages entre 1902 i 1904 —editades 
per Jaume Medina i Manuel Rovira—, que 
afegeixen alguna nova dada per a I'estudi 
del periode anterior a 1906 i sobretot donen 
a coneixer alguns poemes humoristics cu- 
riosos (ps. 49-76). Pel que fa als estudis, cal 
destacar I'analisi de variants, realitzada per 
Jaume Coll i Salvador Oliva, de les diverses 
versions de tres elegies presentades als 
Joes Florals de Girona el 1908 (Crftica de les 
variants d'un poema de Josep Carner, ps.

8 reductions
revists d® poesia

84-106), i especialment el treball de Marcel 
Ortin, de comparacid entre les tres edicions 
d'Els fruits saborosos, que en certa manera 
es la recollida, mes de cinquanta anys 
despres, del guant llangat per Carles Riba en 
adonar-se de la importancia de les diferen- 
cies entre les dues primeres versions (Sobre 
el progres poetic de Josep Carner: Analisi 
d'algunes variants d'«Els fruits saborosos», 
ps. 107-135). L'autor es fixa tres linies d'in- 
vestigacio: I'estudi dels canvis de sentit, els 
elements premonitoris de I'art carneria en la 
primera versio i elstrets propis de maduresa 
que encara no apareixen el 1906. Completen 
I'apartat la reproduced d'un discurs de Joan 
Ferrate (Discours de Bruxelles, ps. 79-83) i 
una ressenya, del mateix Ortin, de I'edicio 
crftica d'Els fruits saborosos que Esther 
Centelles ha publicat darrerament (ps. 139- 
147). —JAUME AULET.


