
més estudis recents 
de literatura catalana 

contemporània 
per Jaume Aulet

Màrius Torres, un nen de quatre anys, amb 
el seu padrí. Margarida Prats ha publicat 

una biografia del poeta.

Els darrers mesos de 1986 han estat prolífics 
en novetats bibliogràfiques sobre literatura 
catalana contemporània. Que serveixin 
aquestes notes com a simple presentació 
d'un bon gruix de material a ressenyar. Hi 
afegim, a més, altres treballs no tan imme-
diats. Tots ells de 1986, però.

DE LA BIOGRAFIA AL COMENTARI DE TEXT

Jaume Pont quedà finalista, el 1984, a la 
primera convocatòria del «Josep Vallverdú» 
d'assaig amb El corrent G.V. (L'obra poètica 
de Guillem Viladot),' llibre que fou publicat 
paral·lelament al guanyador, però que ha 
tingut menys difusió. L'autor, com a poeta 
que també és, analitza la trajectòria de 
Viladot —basant-se fins i tot en l'obra inèdi-
ta— a partir d'una coincidència d'interessos 
i des de la passió que li suscita l'heterodòxia 
que l'escriptor d'Agramunt sempre ha hagut 
de representar. La divideix en tres períodes: 
un primer de poesia discursiva datat entre 
1949 i 1964, «cicle de factura tècnica hetero-
gènia on predomina el discurs narratiu de to 
confessional, la disquisició moral o filosòfi- 
co-existencial, i la sàtira» (p. 25). Un segon 
de poesia concreta, entre 1959 i 1974, el més 
important i aquell que el connecta amb els 
corrents d'avantguarda; i un tercer de retorn 
a la discursivitat, que s'inicia el 1982 i que té 
l'amor com a tema prioritari.

1. Jaume Pont, El corrent G.V. (L’obra poètica de Guillem 
Viladot), Promociones Publicaciones Universitarias, Barce-
lona, 1986.

Margarida Prats ha vist estampada la bio-
grafia de Màrius Torres amb la qual obtin-
gué el grau de llicenciatura el 1984.2 «La 
meva màxima aspiració—diu en la introduc-
ció— ha estat arribar a comprendre la peri-
pècia humana de l'home que fou Màrius 
Torres, i arribar a capir per què en un 
determinat moment de la seva trajectòria 
vital esdevingué poeta líric» (p. 12). No hem 
de buscar-hi, doncs, una anàlisi aprofundida 
de l'obra poètica, sinó la demostració del 
lligam existent «entre experiència humana i 
creació d'un univers poètic» (p. 157). D'aquí 
que la principal aportació sigui la recopila-
ció, amb la corresponent interpretació, de 
gran quantitat de documentació conservada 
a l'arxiu familiar, la qual cosa permet, per 
exemple, descobrir l'existència d'un estadi 
formatiu molt anterior a 1936.

Joan Perucho, tot i el rellançament dels 
darrers temps, és un dels autors consagrats 
de la literatura catalana actual que compta 
amb menys bibliografia seriosa a l'abast. 
Carlos Pujol dóna un primer pas per a la 
rectificació amb Juan Perucho. El mágico 
prodigioso.3 Allò que més hi destaca —tot i 
l'apassionament propi de l'admiració i l'a- 
mistat—, és la justificació d'una evolució 
personal, amb el pas per diverses etapes, i 

2. Margarita Prats, Màrius Torres. L'home i el poeta, 
«Sèrie assaig», Edicions del Mall, Barcelona, 1986.
3. Carlos Pujol, Juan Perucho. El mágico prodigioso, 
«Monografías de Cuadernos de Traducción e Interpreta-
ción», 3, Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes, 
Bellaterra, 1986.

les constants renúncies (principalment pel 
que fa a gèneres), per tal de demostrar la 
coherència de la tasca intel·lectual de Fautor 
des de les diferents facetes en qué es 
desenvolupa. A part que algunes aprecia-
cions puguin ser més o menys qüestiona-
bles, el que hi manca és l'anàlisi objectiva 
d'acord amb el context històric en què es 
mou la literatura catalana del seu temps, 
cosa que permetria desmuntar alguns dels 
tòpics més arrelats. Completa el volum una 
bibliografia exhaustiva elaborada per Lour-
des Güell.
A més d'aquests tres treballs amb rerafons 
biogràfic, han aparegut altres llibres que es 
detenen en aspectes més específics. Com el 
de Mercè Tricàs sobre la connexió de J.V. 
Foix amb el surrealisme,4 pensat amb una 
estructuració i una metodologia dubtoses, la 
qual cosa provoca que tot plegat no sobre-
passi un nivell merament divulgatiu, li fallin 
lleugerament les fonts d'informació i arribi a 
unes conclusions per força incompletes. 
Això no obstant, hi ha elements interessants 
de comparació entre els textos de Foix i els 
dels teòrics del surrealisme francès.
Josep M. Casasús, des de l'òptica del profes-
sional de les ciències de la informació, s'ha 
endinsat durant un temps en l'obra periodís-
tica de Josep Pla. El resultat ha estat una tesi 
doctoral ara editada amb el títol de Lliçons 

4. Mercè Tricàs i Preckler, J.V. Foix i el surrealisme, 
«Col·lecció Tesi», 1, Edicions Anglo-catalanes, Barcelona, 
1986.
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de periodisme en Josep Pla.5 A partir d'un 
buidatge de les «Obres completes», hi refle-
xiona sobre el paper concedit als gèneres 
periodístics informatius (la notícia, la infor-
mació, la nota, la gasetilla, etc.) i als inter-
pretatius (el reportatge, la crònica, la narra-
ció de viatges i el retrat). Entre les diverses 
conclusions sobresurt l'enorme consciència 
professional de Pla com a periodista o la 
seva contribució a una modernització de 
l'ofici, que té dos antecedents importants en 
«Gaziel» i en Xammar i que més tard 
s'estronca amb el desenllaç de la guerra.
Els «Quaderns de navegació» de «Les naus 
d'Empúries» han tret dos nous títols, que 
segueixen les característiques pròpies de la 
col·lecció. Un, la presentació de Nabí de 
Josep Carner a càrrec de Jordi Cornudella,6 
el qual, a més d'una localització i una 
paràfrasi, n'enceta una anàlisi tècnica i te-
màtica més que no pas una nova interpreta-
ció a afegir a les moltes existents. L'altre, la 
lectura de Jacobé i altres narracions de 
Joaquim Ruyra, a cura de Josep Paré i Jacint 
Bassó.7 El títol, casualment, és text obligato-
ri del curs de literatura catalana de COU 
d'enguany i, en canvi, no respon a cap de les 
obres de l'escriptor blanenc, sinó a una 
antologia preparada per Joaquim Molas el 
1979. Al darrera de l'empresa s'entreveu, 
doncs, una política editorial —perfectament 
lícita— de la qual, sortosament, els dos 
autors es desentenen ja en nota prèvia. El 
llibre esdevé així una presentació general de 
la narrativa de Ruyra, enmig de la qual 
s'insinuen alguns aspectes interessants—el 
lògic didactisme de la col·lecció no permet, 
però, d'aprofundir-los— respecte a un tema 

5. Josep M. Casasús, Lliçons de periodisme en Josep Pla. 
La modernització dels gèneres periodístics a Catalunya, «El 
Dofí», Edicions Destino, Barcelona, 1986.
6. Jordi Cornudella, «Nabí» de Josep Carner, «Les Naus 
d'Empúries, Quaderns de Navegació», 8. Editorial Empú-
ries, Barcelona, 1986.
7. Jacint Bassó, Josep Paré, «Jacobé i altres narracions», 
de Joaquim Ruyra, «Les Naus d'Empúries, Quaderns de 
Navegació», 9, Editorial Empúries, Barcelona, 1986. Darre-
rament ha vist la llum una col·lecció paral·lela promoguda 
per l'editorial Andros, de la qual només es coneix la guia de 
L'escanyapobres de Narcís Oller, autor que queda fora dels 
nostres límits cronològics. Aquesta primera, si més no, és 
un exemple de com la demanda del mercat pot provocar 
fàcilment la imitació degeneradora del producte.

tradicionalment oblidat: el de la vinculació 
amb els corrents narratius de l'època.
En el marc de l'Institut d'Estudis Catalans se 
celebrà l'octubre de 1984 un simposi d'ho- 
menatge a Carles Riba, amb motiu del 
vint-i-cinquè aniversari de la seva mort. Ara, 
se n'han publicat les actes, a cura de Jaume 
Medina i Enric Sullà, els dos organitzadors 
de l'encontre.8 Les ponències abracen els 
aspectes més diversos: des de la influència 
alemanya (amb aportacions de Manuel Ba- 
lasch i Eustaqui Barjau) o l'estudi de l'episto- 
lari (Carles-Jordi Guardiola), fins al tracta-
ment dels clàssics (Lola Badia, Jordi Cors, 
Jaume Medina i Joaquim Molas), passant 
per diversos aspectes temàtics i estilístics 
(Miquel Dolç, Mercè Boixareu, Joan A. Ar- 
gente, Jordi Pinell i Jordi Cornudella). Hi 
ressalten les reflexions sobre textos con-
crets: la de Giuseppe E. Sansone sobre Les 
«Elegies de Bierville» (pp. 7-24); la de Carles 
Miralles referida als poemes inèdits poste-
riors a Esbós de tres oratoris, aquells que 
Ferrater s'encarregà en el seu moment de 
revalorar (Deu poemes per a un llibre que no 
tingué títol, pp. 97-118); el comentari de 
Josep Palau i Fabre a la segona de les 
estances, tretze anys després del de la 
primera (Escolis a la segona de les Estances 
de Carles Riba, pp. 193-200); i, especialment, 
la hipòtesi de lectura de la primera part de 
Tres suites a càrrec d'Enric Sullà, amb la 
corresponent reivindicació d'un dels mo-
ments de la poesia ribiana que bona part de 
la crítica ha deixat en segon terme (Signifi-
cació de «Tres suites», pp. 243-254). Cal 
al·ludir també les ponències plantejades des 
de la perspectiva de la història literària: la de 
Joan Triadú, en què es constata l'actitud 
cívica i ètica del poeta en retornar de l'exili 
(Carles Riba i la resistència cultural, 1943- 
1959, pp. 279-293); la de Josep Murgades 
sobre el grau d'influència d'Eugeni d'Ors 
(Carles Riba entre Eugeni d'Ors i Pom peu 
Fabra, pp. 175-192), i la de Jordi-Castellanos, 
amb un complement de Francesc Codina, a 

8. Actes del simposi Carles Riba, «Biblioteca Milà i
Fontanals», 5, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
Barcelona, 1986.

propòsit de «la posició ribiana davant la 
novel·la en relació amb el context cultural i 
literari» (p. 255) (Carles Riba i la novel·la, pp. 
255-264). S'hi troba a faltar la comparació 
que Joaquim Molas féu entre les diverses 
versions dels poemes inicials de Primer 
llibre d'Estances, la qual era útil per a 
entendre la concreció d'una poètica després 
dels primers tempteigs.

Per últim, cal esmentar els dos darrers 
volums d'«Els dies i els homes», la col·lecció 
antològica i de divulgació ideada per Miquel 
Arimany. El primer, d'homenatge a Josep 
M. de Sagarra,9 de contingut desigual i amb 
capacitat per a integrar una evocació força 
apassionada com la de Lluís Permanyer 
(Sagarra, home total, pp. 9-16) amb la 
desmitificació de Jordi Coca pel que fa a les 
traduccions de Shakespeare (Sagarra, tra-
ductor de Shakespeare, pp. 139-144). Hi 
sobresurt la nota de Marina Gustà sobre els 
motius pels quals l'escriptor s'interessa per 
la narrativa en un període determinat (L'o-
bra en prosa de Josep M. de Sagarra, pp. 
59-66). Completen la llista de col·laboradors 
Josep Palau i Fabre i el mateix Arimany. El 
segon, dedicat a Maria-Aurèlia Capmany,10 
en el qual intervenen Jaume Vidal Alcover, 
amb una evocació biogràfica forçosament 
subjectiva; Joan Triadú i Julià Guillamon, 
que parlen de novel·la però que no acaben 
d'esgotar el terreny; Josep-Anton Codina, 
que analitza la «teatralitat» (p. 83) de l'obra 
dramàtica, i Montserrat Roig, amb una refle-
xió sobre l'ideari feminista.

HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Quant a estudis generals, ocupa un lloc 
prioritari el volum VIII d'Història de la litera-
tura catalana,'" dirigit per Joaquim Molas, 
dedicat quasi íntegrament al Modernisme i

9. Josep M. de Sagarra en els seus millors escrits, «Els 
dies i els homes», 13, Editorial Miquel Arimany, Barcelona, 
1986.
10. Maria-Aurèlia Capmany en els seus millors escrits, 
«Els dies i els homes», 14, Editorial Miquel Arimany, 
Barcelona, 1986.
11. Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana. 
Part moderna. Volum VIII, Editorial Ariel, Barcelona, 1986. 

LES ILLES GROGUES
Vicenç Villatoro
El Balancí, 194.144 pàgs.
Tres novel·les curtes amb un comú denominador: el 
món lluminós de les illes mediterrànies. Un ambient 
que crea un clima i condiciona les històries i els 
personatges que s’hi mouen.

NORBURY
Eduard Castellet
El Balancí, 195.160 pàgs.
L’autor evoca la seva infantesa durant la guerra: els 
bombardeigs, la por, l’exili i la vida de cada dia d’un 
noi de sis anys, en unes proses escrites amb \ 
sensibilitat remarcable i bon gust literari. A

De venda a totes les llibreries
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gestat amb la col·laboració d'especialistes 
rellevants. També cal fer esment del volum 
antològic de textos literaris i crítics sobre el 
Noucentisme, pensat amb finalitat didàctica 
i editat per Fina Figuerola, Rosa Planella i 
Àlex Susanna.12 Una idea suggestiva que, si 
s'ampliava a altres camps, esdevindrà mate-
rial imprescindible per a l'ensenyament 
mitjà i els primers cursos universitaris.

També hi ha novetats bibliogràfiques relati-
ves a gèneres literaris concrets. Pel que fa a 
la poesia. Poetes catalans moderns de Jau-
me Bofill i Ferro,13 un llibre que, tal i com ho 
explica Albert Manent en el pròleg, va ser 
escrit entre 1953 i 1955 i que per circumstàn-
cies estranyes no s'arribà a publicar. El 
desencaix de més de trenta anys entre 
l'escriptura i la publicació el desmarca del 
moment actual, però li atorga prou perspec-
tiva per a convertir-lo en un text decisiu per 
als historiadors de la crítica. Tant perquè 
mostra les idees teòriques d'un dels espe-
cialistes més prestigiosos del seu temps 
—denotatives de la línia ribiana predomi-
nant—, com perquè constata que els criteris 
de valoració i selecció eren encara els que 
provenien del patró cultural noucentista. 
Amb Carner com a centre del procés, pre-
sentat com a iniciador i màxim baluard 
d'una «escola catalana de poesia» (p. 72).

El camp de la narrativa compta amb dues 
novetats més. La primera, la Bibliografia de 
la novel·la sentimental publicada en català 
entre 1924 i 1938 de Núria Pi i Vendrell.14 
Com a bibliotecària que és, l'autora es limita 
a «la recopilació d'unes dades com a base 
per a un possible estudi d'història i sociolo-
gia literària» (p. 24). Se centra en quatre 
col·leccions («Biblioteca Gentil», «Biblioteca 
Damisel·la», «Biblioteca Neus» i «Biblioteca 
La Dona Catalana») i, a més de l'inventari de 
títols o l'estudi particularitzat —més aviat 

12. Fina Figuerola, Rosa Planella, Àlex Susanna (eds.). El 
Noucentisme (Selecció de textos literaris i crítics), 
«Col·lecció Capitell», 2, Columna Edicions, Barcelona, 1986.
13. Jaume Bofill i Ferro, Poetes catalans moderns, «Estu-
dis i assaigs», 9, Columna Edicions, Barcelona, 1986.
14. Núria Pi i Vendrell, Bibliografia de la novel·la senti-
mental publicada en català entre 1924 i 1938, Diputació de 
Barcelona - Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1986.
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extern— de cada una d'elles, hi analitza el 
paper dels dos principals productors (Josep 
M. Folch i Torres i «Clovis Eimeric») i apunta 
unes reflexions sobre el seu valor sociolò-
gic, amb atenció especial al concepte mo-
dern de literatura popular. La segona, la 
catalogació feta per Montserrat Palau dels 
narradors del Camp de Tarragona des del 
final de la guerra fins als nostres dies.15 El 
resultat és un repertori ben divers sobre el 
qual és difícil d'aplicar una metodologia 
d'anàlisi que garanteixi resultats prou capti- 
vadors, però que «englobant-lo en la totali-
tat de la literatura catalana de l'època estu-
diada, se'ns presenta com a prou correcte» 
(p. 101).

El teatre sí que compta amb una monografia 
essencial: la de Ricard Blasco titulada El 
teatre al País Valencià durant la Guerra Civil 

15. Montserrat Palau, La narrativa al Camp de Tarragona
(1939-1985), «Assaig», 20, Edicions del Centre de Lectura,
Reus, 1986.

(1936-1939).16 * Són dos volums farcits de 
documentació inèdita producte d'un buidat 
ampli de premsa, tractada des d'un planteja-
ment historicista rigorós. Tant, que deixa en 
segon terme allò que pròpiament és la 
literatura dramàtica. En la primera part esta-
bleix un panorama del teatre valencià durant 
el segle XIX i el primer terç del XX, i en la 
darrera, una aproximació a les conseqüèn-
cies de la victòria franquista. El gruix de la 
investigació és a la tercera i la quarta, en les 
quals parla de l'organització i la programa-
ció d'espectacles durant la conflagració 
bèl·lica, amb els paral·lelismes i les dissem-
blances existents en les principals ciutats del 
país. Són de remarcar les dades sobre el 
funcionament del Comitè Executiu d'Espec-
tacles Públics, les conseqüències de l'esta- 
bliment del govern republicà a València, la 
concepció militant d'un saineter com Josep

16. Ricard Blasco, El teatre al País Valencià durant la 
Guerra Civil (1936-1939), «Biblioteca de Cultura Catalana», 
62-63, Curial, Edicions Catalanes, Barcelona, 1986.

Novetats

Alexandre Olivar
Diumenges 
i solemnitats.
Cicle A, 2.a part
238 pp. 680 ptes.

Amb aquest volum queda 
completat el comentari del 
pare Alexandre Olivar a la 
litúrgia de la missa de tots 
els diumenges i festes de 
l’any.

Joan Guiteras 
Mantenir 
l’esperança 
204 pp. 650 ptes.

Reflexions escrites amb 
pedagogia i humor, que 
ajudaran a viure amb espe-
rança i a valorar per sobre 
de tot la caritat.

§

♦ Publicacions de I Abadia de Montserrat
Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor d’Edicions Catalanes

Llull, 10, 14 - Tel. 300 32 51 / 300 33 00 - 08005 Barcelona
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Peris Celda o, ja a la postguerra, la curiosa 
aventura per a l'estrena de La filla del rei 
barbut el 1943.

REVISTES i MISCEL·LÀNIES

Sota els auspicis de la North American 
Catalan Society ha sortit al carrer la nova 
«Catalan Review», de periodicitat semestral 
i amb els objectius propis de la societat 
promotora. El primer número és un mono-
gràfic d'homenatge a J.V. Foix17 que recull 
un seguit de treballs sobre l'obra i el pensa-
ment del poeta, alguns d'ells reeditats (els 
de Marià Manent, de Joaquim Molas i 
d'Arthur Terry), una bibliografia i una breu 
antologia de textos a cura de Patrícia Boeh- 
ne i David Rosenthal. A més d'articles de 
caire general i de to divulgatiu com els de 
Manuel Duran, David H. Rosenthal i M.L. 
Rosenthal, n'hi ha d'altres que aprofundei-
xen aspectes més específics: biogràfics, 
com el de Patrícia Boehne sobre la guerra 
civil, amb el doble objectiu de relacionar la 
producció del període amb el conjunt de 
l'obra i examinar els efectes del conflicte en 
la poesia del moment i en la posterior (J.V. 
Foix and the Civil War, 1936-1939, pp, 25- 
49); ideològics, com el de Vinyet Panyella 
sobre el pensament polític, centrat en la 
seva evolució fins als anys trenta (Aproxi-

17. Homage to J.V. Foix, «Catalan Review, International 
Journal of Catalan Culture», Edicions dels Quaderns Cre-
ma, volum I, núm. 1, (Barcelona, juny 1986). A recordar 
també l'aparició del primer número de «Llengua i Literatu-
ra», l'anuari de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. 
Restringim el buidat, però, a revistes de tema monogràfic. 

mació al pensament polític de J.V. Foix, pp. 
141-169); interdisciplinaris, com el de María- 
José Corominas i Xavier Canals (J.V. Foix i 
els artistes plàstics, pp. 51-59); o d'estudi 
específic de l'obra literària. Quant a aquests 
últims, el de C. Brian Morris dedicat a 
Gertrudis («Gertrudis» and the creative mo- 
desty ofJ.V. Foix, pp. 123-139); un comenta-
ri d'uns quants poemes de Sol, i de dol a 
càrrec de Josep Romeu, que perfilen el que 
ja n'havia dit en altres llocs (Lectura de sis 
sonets de «Sol, i de dol» de J.V. Foix, pp. 
171-200); l'ànalisi de Jaume VallcorbaPlana 
de la tercera part del mateix llibre per tal de 
fixar els contactes amb la tradicció clàssica i 
renaixentista i demostrar el procés dialèctic 
establert entre els poemes en el camí vers 
un desenllaç («Chi è questa que vèn, ch'o- 
gn'om la mira» from «Sol, i de dol», pp. 
253-272); i l'especulació de Carles Miralles, a 
partir de la prosa poètica, sobre les cons-
tants foixianes de creació, especialment pel 
que fa a la configuració d'un nucli poètic 
(The process of development ofa poem, pp. 
83-106).
Darrerament han vist la llum també les actes 
del col·loqui de Salou organitzat per 
l'AILLC.18 Un dels dos temes fixats a priori 
era la literatura contemporània, per la qual 
cosa hi ha moltes ponències i comunica-
cions a ressenyar. Queden dividides en dos 
blocs. Un primer amb aspectes relacionats 
amb el Modernisme: el buidat de Montser-
rat Corretger de la creació en prosa a 
«L'Avenç», que permet il·lustrar l'evolució 
de la revista però que es queda en un nivell 
descriptiu que condiciona la interpretació 
(Estudi de les col·laboracions literàries de 
creació en prosa a la revista «L'Avenç», pp. 
91-114); les notes de Mariàngela Cerdà 
sobre paradisisme, que denoten una idea de 
«moviment» modernista potser un xic res-
trictiva (Modernisme i paradisisme. Notes 
sobre el Modernisme literari a Catalunya, 
pp. 191-200); i la ponència de Jordi Castella-
nos sobre la narrativa curta, amb idees que, 
tot i la posterior precisió terminológica, han 
quedat incorporades al capítol corresponent 
del volum vuitè d'Ariel abans esmentat (La 
narrativa curta en el Modernisme, pp. 159- 
190). El segon bloc, el constitueixen un 
seguit d'estudis sobre poetes diversos: el 
d'Arthur Terry sobre Carles Riba, en el qual 
la sinceritat és entesa com a element decisiu 
per a «considerar la seva pròpia identitat 
com a home i poeta» (p. 225) (La sinceritat 
de Carles Riba, pp. 223-246); el de Giuseppe 
Grilli de repàs al paper que la crítica ha 

18. Actes del setè col·loqui internacional de llengua i 
literatura catalanes, «Biblioteca Abat Oliba», 48, Publica-
cions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1986.

atorgat a Gabriel Ferrater, amb el canvi de 
valoració després del suïcidi (Ferrateriana, 
pp. 291-320); un de J.M. Sala-Valldaura 
sobre Vinyoli i la realitat (Comentari d'«Ai- 
guamolls»: el tractament de la referenciali- 
tat en Vinyoli, pp. 321-331); un altre de 
Dolors Sistac dedicat a Josep Estadella 
(Aspectes populars i tradició folklòrica a 
l'obra d'un jocfloralista del segle XX: Josep 
Estadella i Arnó, pp. 277-290); l'article de 
Rosselló-Pòrcel sobre Guillén editat per 
Montserrat Moral Prudon, amb la conse-
güent reflexió sobre la influència del poeta 
de Càntico en la Catalunya dels anys trenta 
(De la presència de Jorge Guillén en la 
poesia catalana, pp. 201-222); i la lectura de 
Rosa M. Delor d'un dels llibres de difícil 
datació de Salvador Espriu, en el qual el 
saltiri es resol en hai-kús, com si es preten-
gués una unió entre les místiques budista i 
hebraica («Per al llibre de salms d'aquests 
vells cecs» de Salvador Espriu, pp. 247-276). 
Completen el conjunt un assaig de Vicent 
Simbor sobre els problemes de la narrativa 
valenciana, fonament del pròleg a la seva 
antologia publicada no fa gaire a Alzira per 
Edicions Bromera (La lluita per la normalit-
zació de la narrativa valenciana durant el 
primer terç del segle XX, pp. 127-158); una 
nova exemplificació de Maria-lsabel Pijoan 
del seu estructuralisme figuratiu (La crítica 
literària dels anys vuitanta a Catalunya, pp. 
333-342); i un projecte d'enquesta per a 
escriptors pensat per Joan Miralles (Qües-
tionari per a escriptors dels Països Catalans, 
pp. 343-352).
La Miscel·lània Badia ha arribat al volum 
cinquè.19 De literatura contemporània, tres 
coses: la lectura de Montserrat Corretger de 
L'Evasió d'Alfons Maseras, treball una mica 
escolar en el qual se cerquen «les relacions 
bàsiques que Alfons Maseras tingué esta-
blertes des del punt de vista filosòfic i literari 
amb els escriptors "agònics" de l'Europa de 
l'última dècada del segle XIX» (p. 253) 
(Aproximació a la novel·la decadentista d'Al-
fons Maseras: «L'Evasió», pp. 251-279); la 
comparació de Pere Rosselló entre dues 
novel·les de Villalonga per tal de deduir l'ús 
de «formes diverses a una mateixa matèria» 
(p. 301) («L'Àngel Rebel» de Llorenç Villalon-
ga: una novel·la a l'ombra de «Bearn», pp. 
281-301); i la postil·la de Rosa M. Delor a la 
seva comunicació en el col·loqui de Salou 
(Reflexions i notícies sobre els primers hai- 
kús de Salvador Espriu, pp. 303-325).
Finalment, un volum de Carles Miralles que 
recull la quasi totalitat dels seus treballs 
dispersos sobre literatura catalana.20 Només 
n'hi ha dos fins ara desconeguts: un a 
propòsit de l'atenció que mereixen els clàs-
sics a principis de segle, molt centrat en el 
sentit que cal donar al mot «hel·lenista» i les 
consideracions sobre si es pot aplicar o no a 
Carles Riba (Nota sobre les traduccions de 
tràgics grecs. Sobre humanisme i filologia 
clàssica a començaments de segle, pp. 121- 
135), i l'altre amb els resultats d'una investi-
gació per a la recerca d'una font poètica 
ribiana (Escoli al «xinès subtil» de l'Elegia X, 
pp. 201-207). —JAUME AULET.

19. Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, volum 5, 
«Estudis de llengua i literatura catalanes», XIII, Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1986.
20. Carles Miralles, Eulàlia. Estudis i notes de literatura 
catalana, «Sèrie assaig», Edicions del Mall, Barcelona, 
1986.
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