
El llibre, malgrat el títol, i malgrat allò 
que dóna a entendre la nota editorial 
de la contracoberta, no fa pas una 
panoràmica de la literatura catalana 
dels segles XVI, XVII i XVIII, Ara bé, fa 
una cosa molt més important, aplega 
un conjunt d’articles que descobreixen, 
que demostren, que l’època no es pot 
titllar de decadent, que la vitalitat de la 
literatura en llengua catalana fa injusta 
l’etiqueta. Els treballs pertanyen a set 
especialistes vinculats a l’Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes de la Uni-

versitat de Girona, un dels centres de 
recerca mes actius en la recuperació i 
l’estudi de la cultura, la llengua i la lite-
ratura catalanes d’aquests tres segles, 
i han estat triats perquè renoven el co-
neixement que es tenia de determinats 
aspectes relacionats amb la producció 
literària de l’època.

El primer article, redactat pel filòleg 
Albert Rossich, el patriarca de la colla 

gironina, sí que construeix, com diu el 
títol, una “Panoràmica de la literatura 
catalana moderna”, però és una pano-
ràmica –excel·lent, cal dir-ho, una obra 
mestra d’història cultural, interpretativa 
i positiva– marcada per la voluntat del 
filòleg de desfer malentesos, de netejar 
l’època dels prejudicis, de les deforma-
cions, als quals va ser sotmès el llarg 
període a partir de la Renaixença.

Finalment, amb l’acció de l’institut 
gironí, ara plasmada en el volum de 
Vitel·la, s’ha fet realitat el desig mani-
festat per Joaquim Molas l’any 1965. 
Segons que diu Pep Valsalobre a l’arti-
cle “La historiografia literària catalana 
moderna”, Molas va ser el primer de 
reclamar una revisió “severa i ràpida” 
de les denominacions Decadència i 
Renaixença, inoperants i superades per 
les historiografies literàries de més tra-
dició acadèmica. I el desig de més per-
sones, afegeix Valsalobre, com Antoni-
Lluc Ferrer i Joan Fuster, que, a la veu 
corresponent de la GEC, afirmava que 
el terme és propici a les confusions i 
metodològicament resulta preferible de 
prescindir-ne, en benefici de terminolo-
gies més concretes: barroc, neoclassi-
cisme, preromanticisme, etcètera.

LLIBRES

Neue Gedichte és una obra central dins 
la producció rilkiana. Els dos volums 
de què consta l’obra van ser publicats 
el 1907 i el 1909 i contenen 175 
poemes. La varietat temàtica és molt 
accentuada i hi trobem la presència del 
món de l’antiguitat clàssica, els temes 
bíblics i també els poemes sorgits de 
l’observació de realitats immediates, 
transcendides per la potència lírica i 
la complexitat formal que fan únics i 
incomparables els poemes.

Quint Horaci Flac (65-8 aC) és proba-
blement el líric romà amb més pes en 
la tradició poètica occidental. En els 
quatre llibres d’odes i en el llibre dels 
epodes (i també en el Cant secular, 
inclòs en aquest mateix volum) es con-
centra l’essència del seu saber poètic: 
una fonda saviesa de nissaga epicúria, 
que l’empeny a defensar la vida retira-
da i la moderació però també l’alegria 
de viure i, quan cal, la lluita pels ideals 
compartits amb els conciutadans. 

L’inspector Adamsberg, l’home rude 
dels Pirineus, ha estat traslladat a Pa-
rís després d’uns anys d’èxit resolent 
assassinats al sud de França. El primer 
cas al qual s’ha d’en frontar és el d’uns 
cercles misteriosos dibuixats amb guix 
que apareixen a les voreres. L’autor 
sempre hi deixa objectes anodins: una 
pota de colom, un mocador, quatre 
encenedors, una taronja... L’expectació 
es convertirà en psicosi la nit que, al 
cercle, hi apareix un cadàver.

Els misteriós assassí dels 
cercles dibuixats a les voreres

L’home dels cercles 
blaus
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