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ria Delor a partir de l’epistolari entre 1959 i 1961 («Contribució a les relacions literàries entre Joan Fus-
ter i Salvador Espriu, 1959-1961», p. 27-95). [N. del C. de R.]

Diversos autors (2006): El Modernisme literari a Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 230 p.
(Col.lecció Morera d’Estudis Locals, 11).

Tant Arola Editors a Tarragona com el Centre de Lectura a Reus i Cossetània a Valls han creat un
triangle editorial que ha permès donar un gran impuls a les edicions i els estudis relacionats amb aques-
tes tres comarques de la demarcació tarragonina. És una feina que es complementa molt bé i que ja fa
temps que ha donat fruits importantíssims. En tenim un exemple en aquest volum dedicat al Modernis-
me literari a Tarragona, en el qual han participat alguns dels principals especialistes en el tema i altres
veus autoritzades que, ni que sigui més circumstancialment, han volgut fer també una incursió en la
matèria. A més d’una contextualització genèrica de Magí Sunyer Molné amb el mateix títol que el lli-
bre (p. 15-45), hi podem llegir monografies més específiques com la de Margarida Casacuberta Roca-
rols sobre la figura de Manuel de Montoliu com a crític («Manuel de Montoliu, crític modernista»,
p. 47-79); de Xavier Ferré i Trill sobre Rovira i Virgili i les seves connexions amb el moviment («La
cultura política del Rovira i Virgili modernista: Episodis, 1909», p. 81-116), la síntesi de Montserrat
Corretger Sáez d’un treball seu més extens sobre Ferran de Querol («El paradís perdut d’un romàntic
conservador: l’obra literària de Ferran de Querol i Bofarull», p. 117-178) i un estudi de Maria Àngela
Cerdà sobre Cebrià de Montoliu («Cebrià de Montoliu», p. 179-196). El volum inclou també un apèn-
dix documental amb una recopilació d’articles d’època ben interessants i representatius, seleccionats i
editats per Magí Sunyer. [N. del C. de R.]

Carbó, Ferran (2007): La poesia catalana del segle XX. Alzira: Bromera, 143 p. (Essencial, 8).

La col.lecció «Essencial» de l’editorial Bromera ha publicat ja diferents manuals de llengua i lite-
ratura catalanes pensats bàsicament com a eina de divulgació adreçada a tots els públics, però bàsica-
ment al lector escolar (tant a l’ensenyament secundari com als primers cursos universitaris). Aquest
volum recentment aparegut està dedicat a la poesia catalana del segle xx i el seu autor és Ferran Carbó,
catedràtic de la Universitat de València. La seva experiència docent i investigadora fa que tinguem en-
tre mans una bona síntesi del tema, en la qual es compagina l’evolució cronològica amb l’estudi espe-
cífic de determinats poetes. Pel que fa a la cronologia, l’autor distingeix tres etapes: «Els models de
modernització fins al 1939», «La recuperació entre el 1939 i els anys setanta» i «La normalització a par-
tir dels anys setanta». La tria de poetes en cada un dels períodes és prou representativa: Joan Maragall,
Josep Carner, Joan Salvat-Papasseit, J. V. Foix i Carles Riba, pel que fa a la primera etapa; Salvador Es-
priu, Joan Vinyoli, Joan Brossa, Gabriel Ferrater i Vicent Andrés Estellés en la segona; i Miquel Martí
i Pol, Narcís Comadira, Pere Gimferrer i Maria-Mercè Marçal en la darrera. Completa el volum un breu
repertori bibliogràfic. [N. del C. de R.]

Arenas, Carme / Škrabec, Simona (2006): La literatura catalana i la traducció en un món glo-
balitzat. Catalan literature and translation in a globalized world. Barcelona: Institució de les
Lletres Catalanes; Institut Ramon Llull, 127p.

La Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull encarregaren fa un temps a Carme
Arenas i Simona Škrabec un informe sobre literatura catalana i traducció. Totes dues són persones per-
fectament competents en el tema, amb una notable experiència en aquest àmbit i que estan vinculades
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tant al món editorial com a l’associatiu (ja sigui en el marc de la Institució de les Lletres Catalanes o de
la secció catalana del Pen Club). Ara els resultats de l’estudi han vist la llum en edició bilingüe català-
anglès. El volum inclou dades interessants sobre el tema, adreçades sobretot a lectors no catalans. S’hi
parla de la projecció de la literatura catalana dins d’Espanya, de la projecció exterior, de la presència de
la literatura universal en l’escenari català, de la recepció de traduccions a Catalunya, de la traducció li-
terària, del suport financer a les traduccions, de la projecció de Catalunya en el context internacional i
de la dependència d’altres llengües per aconseguir ressò internacional. Tot plegat es completa amb al-
guns llistats, dades estadístiques i la corresponent bibliografia. El caràcter institucional de la publicació
fa que algunes de les interpretacions que es poden deduir de les dades objectives hi apareguin només de
manera implícita. [N. del C. de R.]

Jané i Lligé, Jordi / Kabatek, Johannes (ed.) (2007): Fronteres entre l’universal i el particular
en la literatura catalana. Aachen: Shaker Verlag, 214 p. (Biblioteca Catalànica Germànica, 6).

La «Biblioteca Catalànica Germànica» s’ha convertit ja en un punt de referència de la catalanísti-
ca, i no només de l’alemanya. Ho corrobora aquest nou llibre de la col.lecció, el qual inclou les actes del
20è Col.loqui Germano-Català celebrat el mes de febrer de 2006 a Tubinga. Són una sèrie d’aportacions
en les quals bàsicament es planteja la relació entre la literatura catalana (entesa com a «particular») i el
context internacional (entès com a «universal»). El tema és prou complex, és clar, i els col.laboradors el
plantegen des de diferents perspectives. D’una banda es té present el lligam entre la literatura catalana
i la seva projecció exterior, amb articles com el de Maridès Soler sobre «Les adaptacions operístiques
de Terra baixa d’Àngel Guimerà al francès (La catalane) i a l’alemany (Tiefland)» (p. 25-44) o una re-
flexió genèrica de Johannes Hösle: «El renaixement de la catalanística alemanya. Una retrospectiva»
(1-12). De l’altra hi ha el ressò que la literatura estrangera ha tingut en el marc particular de la cata-
lana, amb atenció especial per a «Aproximació a la literatura alemanya en llengua catalana a partir de
1975» (p. 105-120) de Pilar Estelrich o «Elvira Augusta Lewi, una narradora alemanya catalana
d’adopció» (p. 93-104) de Neus Real. També hi ha una sèrie de treballs dedicats a temes més tècnics
d’interferència cultural (com pot ser la traducció), signats per Aina Torrent-Lenzen, Alfons Gregori o
Maria Àngels Fuster. Així mateix es fa especial atenció a la recepció de la literatura catalana a Ale-
manya, amb articles sobre el tema de Michael Ebmeyer («El camí de Catalunya cap a la Fira de Frank-
furt 2007: dificultats a Alemanya en el tracte i relacions amb la política cultural catalana», ps. 167-174)
o de Ricard Torrents («Johannes Hösle, mediador del Cercle de Tubinga», p. 183-212). Així mateix,
s’ha de ressaltar la reflexió teòrica sobre el tema, tant dels editors en la «Presentació» (p. vii-xi) com
de Josep Murgades a «Dinàmiques de la interposició en el pas del particular a l’universal (i vicever-
sa)» (p. 143-166). Completen el volum altres treballs d’Annemarie C. Mayer, Anna Isabel Peirats i
Ramon Farrés. [N. del C. de R.]

Lladó, Jordi (2006). Ramon Vinyes: un home de lletres entre Cataluya i el Carib. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 243 p. (Arxius i
Societat. Quaderns de Divulgació Històrica, 1).

Amb aquest nou treball sobre Ramon Vinyes, Jordi Lladó culmina la seva dedicació durant molts
anys a la figura d’aquest escriptor que va viure a cavall entre Catalunya i Colòmbia. L’estudi té un re-
refons biogràfic, però l’autor de seguida es decanta cap a prioritzar l’anàlisi de l’obra. El resultat és un
llibre que, amb nombrós material gràfic, fa una bona sistematització del paper de Ramon Vinyes en la
literatura catalana –tant en poesia com en prosa, crítica i teatre– al llarg d’un període que abraça des del
Modernisme fins a l’exili. Jordi Lladó ha demostrat a bastament –i ho fa també en aquest estudi– que
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