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La GaLeria

‘Barcelona nova i el Barcelonès’ clou la sèrie de la 
“Gegografia literària” dedicada a la capital catalana

La monumental obra il·lustrada 
“Geografia literària”, editada per 

Pòrtic i elaborada  amb “tenacitat 
singular” (Lluís Permanyer dixit) pel 
filòleg Llorenç Soldevila i Balart 
(Monistrol de Montserrat, Bages, 1950), 
professor titular de la Universitat de Vic 
−una descripció exhaustiva de tots els 
racons catalans convertits en literatura 
al llarg del temps, o lligats a la vida dels 
escriptors, acompanyada dels fragments 
literaris escaients− ha tancat la part 
dedicada a Barcelona. Tres volums se 
n’ocupen. Corresponen als números 8, 9 
i 10 de la col·lecció. El 9, Barcelona vella, 
va aparèixer el 2013; el 8, Barcelona 
nova, el 2014. I el 10, Barcelona nova i el 
Barcelonès, fa pocs mesos.

Fins ara s’han publicat  tres volums 
més, Comarques barcelonines, número 1; 
Comarques lleidatanes, l’Alt Pirineu i 
l’Aran, número 2, i Comarques tarrago-
nines i Terres de l’Ebre, número 3. Resten 
els dedicats a les comarques gironines, 
les Balears, el País Valencià i les franges, 
amb l’Alguer, Andorra, Catalunya del 
Nord i Ponent. Tancarà la col·lecció un 
volum d’Universos literaris: una recrea·
ció, signada per Soldevila i Balart, sense 

reproducció de textos, i acompanyada 
d’imatges inèdites, d’una cinquantena 
d’espais representatius dels autors de 
pes que s’han lligat més en paisatges 
concrets. Serà l’onzè i darrer. La col·
lecció i forma part del projecte TEXLICO 
(Textos Literaris Contemporanis) i 

compta amb el suport de la Universitat 
de Vic.

Com diu Lluís Permanyer en el pròleg 
del volum Barcelona vella, la imatge 
literària ens aporta uns valors emocio·
nals que s’afegeixen a la nostra visió del 
paisatge urbà, i aquesta antologia pot 
precisament servir a la tasca d’iniciació 
al terreny estimulant de la realitat 
imaginada, la que tal vegada pot acabar 
tenint més força; tanta, que s’imposi 
sobre el paisatge urbà i acabi oferint al 
lector una alternativa més suggestiva i 
permanent, tal com va aconseguir el jove 
Salvat·Papasseit ancorat de nit per la 
pobresa al moll de la fusta. 

Soldevila, indica Joaquim Molas en el 
pròleg del volum 10, signat a Sant Feliu 
de Guíxols el 19 de juliol del 1914, vuit 
mesos abans de la seva mort, ha detectat 
els llocs on han nascut i viscut els seus 
prohoms; els espais de lleure i de 
tertúlia, de treball o d’estudi, i els 
monuments i els espais públics dedicats 
a conservar·ne la memòria, bo i trobant 
el text just per il·lustrar·ho, de poemes i 
narracions a cartes, notes de dietari, 
escenes teatrals, cançons, cròniques 
periodístiques i articles d’assaig.

Llorenç Soldevila i Balart, autor de la monumental 
col·lecció “Geografia literària”, de l’editorial Pòrtic.

■  Títol escapçat
Les Edicions Verdaguer de la 
Societat Verdaguer indiquen en el 
llibre Maleïda que l’obra Canigó 
es publica en francès amb el títol 
Canigou. Es publica amb el títol 
Le Canigou.

■  Barcelona de ficció
La possibilitat que un periodista 
de La Vanguardia (Raúl Montilla) 
(Barcelona de novel·la) digui que 

el jardí de l’Ateneu Barcelonès és 
“ple de fonts i d’aigua” és real. I 
també ho és que aquesta ximple-
ria sigui confirmada pel traductor 
al català de l’original castellà 
(Joan Ferrarons i Llagostera) i 
pels editors: la Direcció d’Imatge i 
Serveis Editorials de l’Ajuntament 
de Barcelona; el seu director, José 
Pérez Freijo, i el coordinador de 
l’Editorial Diëresis, José Ángel 
Martos.

■  Imprecisió excessiva
El Diccionari de la literatura 
catalana constata que la filologia 
catalana ignora els llocs i les 
dates de naixement i de mort de 
Francesc de Boter, autor esmentat 
a la segona meitat del segle XIX. 
Però el que sí que se sap és l’any 
d’edició de les dues obres que 
el diccionari li esmenta, Cartes 
confidencials (Esbós d’una 
novel·la) i Doloretes (Costums 

de Barcelona), i que s’obliden 
d’indicar. És el 1881. 

■  Actors limitats
El DIEC2 afegeix, al sentit bàsic 
d’improvisar –fer (quelcom) 
sense estudi ni preparació– el que 
s’aplica en l’àmbit musical: “tocar un 
instrument o cantar amb tècnica i 
creativitat espontànies, sense una 
escriptura codificada”. Els actors no 
poden improvisar, doncs.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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