
L’edició de l’obra catalana de Pau Puig, 
poeta i dramaturg barceloní del XVIII que 
va escriure una gruix considerable de ver-
sos, tant en català com en castellà, ens 
recorda que en aquell temps no calia pas 
publicar-los perquè fossin coneguts. Els 
poemes eren recitats en públic, per l’au-
tor mateix o no, o bé en privat, ja fos en 
l’àmbit familiar, laboral i docent o en el de 
les tertúlies literàries. No cal dir que els 
satírics devien tenir una divulgació més 
àmplia. I podien ser llegits de l’original 

o de còpies, o bé memoritzats. També 
es penjaven en locals públics, com els 
que Pau Puig va dedicar a una fonda. De 
molts dels seus poemes, n’hi ha més 
d’una còpia, i és lògic de pensar que se’n 
devien fer més de les conservades.

El cas és similar al del prolífic Marià 
Torrent i Vinyas (1779-1823), poeta vi-
gatà posterior a Puig, per a esmentar 

un altre autor inèdit del qual s’ha recollit 
recentment la seva obra (La Musa vigata-
na, a cura de Roger Vilà, Edicions Vitel·la, 
2007).

En uns anys d’analfabetisme domi-
nant, de lectors de les edicions impreses 
n’hi havia molt pocs, comparats amb els 
oïdors dels que llegien les còpies manus-
crites o recitaven el text memoritzat, en el 
camp de la poesia, sobretot –i això sense 
parlar del cançoner popular i del teatre. 
L’oblit d’aquest fet ha servit per a negligir 
o rebaixar la vitalitat i la complexitat de la 
literatura catalana de l’edat moderna, és 
a dir, la del Cinc-cents a començament 
del Vuit-cents, època estigmatitzada du-
rant molts anys pels historiadors amb el 
nom de Decadència.

Fins i tot va deixar incomprensible-
ment de pensar-hi el gran apòstol de 
la literatura de l’edat moderna, Albert 
Rossich, quan, parlant de l’arribada de la 
impremta, va escriure això: “El manuscrit, 
recordem-ho, es dirigia a un nombre molt 
reduït de lectors. Normalment, a un de 
sol, moltes vegades conegut fins i tot del 
copista.” (“Panoràmica de la literatura 
catalana moderna”, dins Del Cinccents 
al Setcents. Tres-cents anys de literatura 
catalana, Edicions Vitel·la, 2010). 

LLIBRES

Obra didàctica del psicòleg i pensador 
humanista Antoni Bolinches, que, utilit-
zant els conceptes bàsics de la teràpia 
vital i amb un llenguatge amè i assequi-
ble, mostra la manera de conèixer-nos 
millor i de desenvolupar les nostres ca-
pacitats bàsiques. A través de les cent 
reflexions que formen el text, el lector 
anirà aprofundint en el coneixement de 
les quatre facultats que fan possible el 
millorament humà: l’actitud positiva, la 
intel·ligència, la bondat i la voluntat.

Realisme, fotorealisme, hiperrealisme 
o realisme màgic són establerts fer-
mament a casa nostra des dels anys 
70, però no és fins ara que un llibre 
en parla d’una manera sistemàtica. I 
ens ofereix una visió profunda i estricta 
dels nous realismes pictòrics catalans i 
internacionals del segle XX, entenedora 
per a tots els públics. El llibre parteix 
de textos de Josep Segú sobre pintors 
realistes contemporanis apareguts en 
publicacions periòdiques.

Una guia pràctica per a tothom que 
vulgui saber com escriure una bona 
novel·la. De la idea inicial fins a com 
resoldre el final, Andreu Martín explica, 
de manera senzilla i didàctica, tots els 
aspectes que cal tenir presents en la 
construcció del relat narratiu. Des de 
la sinopsi, la trama, l’escaleta i la do-
cumentació prèvia, fins a com superar 
el pànic de la pàgina en blanc, l’elecció 
de la veu narrativa, del temps verbal o 
la construcció dels personatges
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