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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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Vinyes és un escriptor de primera fila, que ha quedat massa arraconat per les circumstàncies o els tò-
pics i que val la pena de recuperar. El llibre és interessant i està editat amb una gran pulcritud. Inclou
també una antologia de textos i un annex amb diferents repertoris bibliogràfics. [N del C. de R.]

Malé, Jordi (ed.) (2007): Del mite als mites. Jornada internacional. 10 de març del 2006. Santa
Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 136 p. (Aula Carles Riba, 1).

L’Aula Carles Riba, vinculada a la Universitat de Barcelona i que es defineix com un àmbit de de-
bat entre els estudiosos de la cultura clàssica i la catalana, continua publicant els resultats de les dife-
rents jornades que ha anat organitzant. Aquest cop Jordi Malé coordina l’edició del volum que recull les
intervencions en una sessió força multidisciplinària dedicada a l’estudi dels mites. Inclou textos de
Lluís Duch («Les raons del mite», p. 11-24), Ezio Pellizer («Migració i polisèmia dels mites. L’exemple
de Babel», p. 25-48), Jordi Sales («Mites platònics sobre l’amor: entre Aristòfanes i Diotima», p. 49-62),
Rosa Sala («Visions escatològiques de la mitologia germànica en la cosmovisió nazi», p. 63-78), Jau-
me Radigales («El mite eròtic i la música: el Don Giovanni de Mozart», p. 79-102) i Rosa Rius («Re-
medios Varo revisita el somni mític», p. 103-132). Val la pena remarcar que amb aquesta nova edició
l’Aula Carles Riba enceta col.lecció en el marc de l’Obrador Edèndum de Santa Coloma de Queralt, el
qual s’està convertint en poc temps en un referent de l’edició erudita i universitària en llengua catalana.
[N. del C. de R.]
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